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 ΠΕΡΊΛΗΨΗ

Η  παρούσα  μελέτη  έγινε  με  αφορμή  τη  διπλωματική  εργασία  με  θέμα  «Σχεδίαση 

Εκπαιδευτικού  Λογισμικού για  την  πορεία  του  Μεγάλου Αλεξάνδρου με  χρήση του 

Google  Earth», για  το  μεταπτυχιακό  πρόγραμμα  «Υπολογιστικά  Μαθηματικά  και 

Πληροφορική» με κατεύθυνση στις  «Τεχνολογίες  Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην 

Εκπαίδευση» του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η εφαρμογή  αναπτύχθηκε  πάνω στο  «Google Earth» χρησιμοποιώντας  αρχεία  kmz τα 

οποία τρέχουν πάνω στο «Google Earth» όπως τα αρχεία html πάνω στους φυλλομετρητές. 

Παρουσιάζει  με  αλληλεπιδραστικό  και  δυναμικό  τρόπο  ιστορικές  και  γεωγραφικές 

πληροφορίες, βίντεο για την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και φύλλα εργασίας για τους 

μαθητές αναπτύσσοντας έτσι την κριτική σκέψη τους και τις συνεργατικές τους δεξιότητες.

Το λογισμικό περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες και τα εργαλεία του «Google Earth» και 

μέσα από τα φύλλα εργασίας προσεγγίζει διαθεματικά μαθήματα όπως η ιστορία, γεωγραφία 

ακόμα και μαθηματικά για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. 

Η επιλογή του περιεχομένου και κυρίως η δομή του λογισμικού στηρίχθηκε στο αναλυτικό 

πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Το  λογισμικό  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησής  του  παρουσιάστηκε  σε  μαθητές  και 

μαθήτριες  του 9ου Αθλητικού Γυμνάσιου Ιωαννίνων και αξιολογήθηκε από αυτούς με τη 

διαδικασία συμπλήρωσης ερωτηματολογίων.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  μαθητές  είναι 

θετικοί  σε  τέτοιου  είδους  εφαρμογές  κατά  τη  διδακτική  πράξη.  Η  χρήση  εκπαιδευτικού 

λογισμικού στην τάξη αποτελεί καινοτομία και δημιουργεί ένα νέο διδακτικό μοντέλο, το 

οποίο κεντρίζει  το ενδιαφέρον και  ενεργοποιεί  την ανταπόκριση και  την συμμετοχή των 

μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Το  Web  έχει  εξελιχθεί  τα  τελευταία  χρόνια  με  πολύ  γρήγορους  ρυθμούς  και  σε 

συνδυασμό  σημαντική  αύξηση  της  παραγωγής  εκπαιδευτικού  λογισμικού  τόσο  από 

ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο όσο και από εταιρείες  παραγωγής λογισμικού, έχει 

μετεξελιχθεί  σε  μια  πλατφόρμα  παροχής  προηγμένων  δικτυακών  υπηρεσιών  οι  οποίες 

καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών. 

Αυτό σε συνδυασμό με τη σημασία που δίνεται παγκοσμίως στην εκπαίδευση και στη 

σχέση που έχει η εκπαίδευση με την εξέλιξη και ανάπτυξη της κοινωνίας έχει οδηγήσει σε 

εκτεταμένες μελέτες και αναλύσεις σχετικά με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και 

ιδιαίτερα των σχετικών με τον παγκόσμιο ιστό τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

από τα πρώτα στάδια μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κύριος  σκοπός της  εργασίας  ήταν  η  υλοποίηση  σεναρίων  -  ασκήσεων  για  μαθητές 

Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  παίρνοντας  πληροφορίες  από διάφορες 

πηγές  (google,  wikipedia κ.τ.λ.)  πάνω  σε  μια  έτοιμη  πλατφόρμα  του  εκπαιδευτικού 

λογισμικού  που  αφορά  την  εκπαίδευση  της  εκστρατείας  του  Μεγάλου  Αλεξάνδρου.  Τα 

σενάρια αφορούν κυρίως την ιστορία, αλλά προσεγγίζουν  διαθεματικά και άλλα μαθήματα 

όπως τη γεωγραφία και τα μαθηματικά. 

Παράλληλα, επιδιωκόμενος  σκοπός ήταν η δημιουργία ενός ελκυστικού εκπαιδευτικού 

λογισμικού  και  μιας  σύγχρονης  μεθοδικής  διδακτικής  προσέγγισης  για  το  γνωστικό 

αντικείμενο  της  γεωγραφίας,  μαθηματικών  και  κυρίως  της  ιστορίας  με  την  ενεργή  και 

συνεργατική συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική πράξη.

Στόχος ήταν οι μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου να αποκτήσουν γνώσεις για 

την  ιστορία,  γεωγραφία  ακόμα  και  μαθηματικών  με  χρήση  σύγχρονων  διδακτικών 

προσεγγίσεων  που  χρησιμοποιούνται  τα  τελευταία  χρόνια  στην  εκπαίδευση.  Ένα  άλλος 

στόχος ήταν  η  ενεργοποίηση  εκπαιδευτών  και  μαθητών  να  μπορούν  να  συνδυάζουν 

διαθεματικά θέματα για πιο αποτελεσματική απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από 

δραστηριότητες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

Η  χρήση  του  υπολογιστή  ως  μέσου  για  τη  διδασκαλία  μαθημάτων  στη  διαδικασία 

μάθησης έχει πλέον καθιερωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία ως μια ανάγκη που συνεχώς 

αποκτά όλο και περισσότερο έδαφος τόσο στους σχεδιαστές εκπαιδευτικής πολιτικής, όσο 

και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους μαθητές. Η χρήση του υπολογιστή 

συνδέεται με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού, που είναι ενταγμένο στο περιβάλλον 

μάθησης.  Η  διευκόλυνση  της  μάθησης  μπορεί  να  επιτευχθεί,  είτε  χρησιμοποιώντας  το 

εκπαιδευτικό  λογισμικό  ως  μέσο  διδασκαλίας  από  τον  εκπαιδευτικό,  είτε  ως 

αλληλοεπιδραστικό μέσο αυτοδιδασκαλίας από το μαθητή. Από την άποψη αυτή μπορούμε 

να χαρακτηρίσουμε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού ως συμβολή στη βελτίωση της 

μάθησης, όχι μόνο σε ποσοτικό επίπεδο, αλλά και σε ποιοτικό, ενεργοποιώντας το μαθητή 

και τον εκπαιδευτικό, ώστε να αξιοποιήσει το δυναμικό τους. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης 

εκπαιδευτικού λογισμικού: 

α) αποκτά δημιουργική σχέση με το γνωστικό αντικείμενο που μαθαίνει και 

β) εξερευνά και ανακαλύπτει.

1.1 Τι είναι τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά

«Εκπαιδευτικά λογισμικά με την αυστηρή έννοια του όρου, θεωρούνται τα λογισμικά που 

εμπεριέχουν  διδακτικούς  στόχους,  ολοκληρωμένα  σενάρια,  αλληγορίες  με  παιδαγωγική 

σημασία  και  κυρίως  επιφέρουν  συγκεκριμένα  διδακτικά  και  μαθησιακά 

αποτελέσματα»[Ράπτης, 1999]. 

Τα λογισμικά αυτά έχουν σχεδιαστεί ειδικά με στόχο να ενταχθούν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία,  υλοποιώντας  συγκεκριμένη  παιδαγωγική  φιλοσοφία  και  συγκεκριμένη 

εκπαιδευτική  στρατηγική.  Μπορεί  να  χρησιμοποιηθούν  ως  συμπληρωματικό  μέσο 

διδασκαλίας  από  τον  εκπαιδευτή  ή  ως  υποστηρικτικό  μέσο  αυτοδιδασκαλίας  από  τον 

εκπαιδευόμενο,  χωρίς  βέβαια αυτό να αποτελεί  κύριο  στόχο για  την κατασκευή του.  Τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά προσφέρουν στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης 

και  χρήσης  πολλαπλών  αναπαραστάσεων  για  καλύτερη  κατανόηση  και  εμπέδωση  της 

7



εκπαιδευτικής  ενότητας,  είναι  δηλαδή  πληροφορίες  με  τη  μορφή  πολλαπλών 

αναπαραστάσεων.  Μέσα από σχεδιασμένες διαδικασίες, δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή 

να ανακαλύψει μόνος του τη γνώση.

Ο  Π.  Πιντέλας  (1999)  αναφέρει  ότι  ως  εκπαιδευτικό  λογισμικό,  χαρακτηρίζουμε  το 

λογισμικό  για  εκπαίδευση  μέσω  υπολογιστή,  το  οποίο  ικανοποιεί  πλήρως  τις  διδακτικές,  

παιδαγωγικές,  γνωστικές  και  τεχνολογικές  απαιτήσεις  για  τις  οποίες  σχεδιάστηκε  και  

υλοποιήθηκε.

Ο Μικρόπουλος (2000) αναφέρει ότι εκπαιδευτικό λογισμικό θεωρείται το λογισμικό που  

συμπεριλαμβάνει  διδακτικούς στόχους,  υλοποιεί  εκπαιδευτικά σενάρια και αλληγορίες με  

παιδαγωγικό νόημα και φέρνει συγκεκριμένα μαθησιακά και διδακτικά αποτελέσματα. 

Οι λόγοι για τους οποίους τα εκπαιδευτικά λογισμικά θεωρούνται  σημαντικά για την 

εκπαιδευτική διαδικασία ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι: 

o Μαθησιακοί  λόγοι: Αρκετά  εκπαιδευτικά  λογισμικά  έχουν 

αναπτυχθεί με βασική προϋπόθεση τη βελτίωση και υποστήριξη της διαδικασίας της 

μάθησης. Αυτό επιτυγχάνεται με τρεις τρόπους: 

 Ουσιαστικές  δραστηριότητες  με  τις  οποίες  μπορούν  πλέον  να 

ασχοληθούν οι μαθητές, επιτρέποντας προσεγγίσεις μάθησης μέσω 

διερεύνησης,  έκφρασης  και  δοκιμής  ιδεών,  εφαρμογής  και 

καλλιέργειας  ερευνητικών  διαδικασιών,  επίλυσης  σύνθετων 

προβλημάτων, συνεργατικής μάθησης, και άλλα.

 Εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα που δεν είχαν πριν οι μαθητές τη 

δυνατότητα  να  τα  προσεγγίσουν  (π.χ.  προσομοίωση  και 

μοντελοποίηση  ενός  κόσμου  μη  ορατού).  Με  τον  τρόπο  αυτό, 

μπορούν  να  επιτευχθούν  στόχοι  μάθησης  υψηλού  επιπέδου, 

οικοδόμηση κριτικής και δημιουργικής σκέψης, ερμηνεία, επίλυση 

προβλημάτων, κ.ά.

 Ανάπτυξη  και  παροχή  επιμέρους  «γνωστικών  εργαλείων»  που 

υποστηρίζουν το συλλογισμό των μαθητών αλλά και τη διαδικασία 

της  μάθησης,  όπως  εργαλεία  πολλαπλών  και  εναλλακτικών 

αναπαραστάσεων,  ή  εργαλεία  που  υποστηρίζουν  την  ανάπτυξη 
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«μεταγνωστικών ικανοτήτων» (επιτρέπουν τον αναλογισμό πάνω 

στη  πορεία  της  δραστηριότητας  του  ή/των  μαθητών  και  την 

εξέλιξη  των  συλλογισμών  και  των  διαδικασιών  που 

ενεργοποιήθηκαν).

o Επιστημονικοί λόγοι: Η χρήση των ΤΠΕ έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι 

επιστήμονες εργάζονται και αναπτύσσουν τα γνωστικά τους πεδία. Επιστήμονες από 

τη γλωσσολογία, τη βιολογία, των μαθηματικών και της φυσικής έχουν αναπτύξει 

νέες  μεθόδους  για  την  αναζήτηση,  τον  έλεγχο  και  επεξεργασία  δεδομένων.  Οι 

δυνατότητες γρήγορων υπολογιστών έχουν μετατρέψει τον υπολογιστή σε γρήγορο 

εργαλείο για κάθε επιστήμονα. Το γεγονός ότι οι επιστήμες έχουν εξελιχθεί, έχει ως 

συνέπεια  την  αναπροσαρμογή  των  προγραμμάτων  σπουδών  των  γνωστικών 

αντικειμένων  που  διδάσκονται  σήμερα  στην  εκπαίδευση,  με  την  ενσωμάτωση 

δραστηριοτήτων που είναι πιο κοντά στις σημερινές επιστήμες και κατάλληλες για 

την εκπαίδευση των μαθητών. Ένας βασικός λόγος αξιοποίησης των εκπαιδευτικών 

λογισμικών  είναι  η  δυνατότητα  που  προσφέρουν,  επιτρέποντας  να  εμπλακούν  οι 

μαθητές σε «νέες δραστηριότητες».

o Κοινωνικοί  λόγοι: Οι  ΤΠΕ έχουν  καταστεί  εργαλεία  της  καθημερινής  ζωής.  Οι 

υπολογιστές στην εποχή μας “βρίσκονται παντού γύρω μας” σε κάθε είδους συσκευές 

και μέσα, και είναι δεδομένο ότι  στον 21ο αιώνα, οι υπολογιστές θα παίζουν ένα 

σημαντικό ρόλο στην εργασία, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή. Κατά συνέπεια, 

το  να  μάθουμε  να  χρησιμοποιούμε  τα  εργαλεία  των  τεχνολογιών  αυτών,  να  τα 

θέτουμε στην υπηρεσία των τρέχουσων δραστηριοτήτων και αναγκών μας, και να τα 

αξιοποιούμε για τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από μικρή ηλικία 

και με φυσικό τρόπο, χρειάζεται να ενταχθεί ανάμεσα στους πιο προφανείς στόχους, 

των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης.

Υπάρχουν  διάφοροι  τύποι  εκπαιδευτικού  λογισμικού  που  συνδυάζουν  διαφορετικές 

τεχνολογίες και διαφορετικές παιδαγωγικές ψυχολογικές και διδακτικές στρατηγικές. 

9



1.2 Πακέτα εκπαιδευτικών λογισμικών

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχτεί πολλά είδη εκπαιδευτικών λογισμικών. Πολλά από αυτά 

αξιοποιούν  τη  δυνατότητα  για  εξερεύνηση  και  επικοινωνία  με  χρήση  του  υπολογιστή, 

υλοποιώντας έτσι μια περισσότερο επικοδομητική προσέγγιση στη μάθηση ενώ άλλα θέτουν 

τον υπολογιστή στη θέση του δασκάλου.

Σύμφωνα με τον Α.Ράπτη (1998) τα εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιούνται στην  

εκπαιδευτική διαδικασία κατηγοριοποιούνται  με  βάση το είδος  τους,  αλλά και  ως προς το 

παιδαγωγικό αποτέλεσμα με βάση τους στόχους που θέτει ο εκπαιδευτικός και χωρίζονται στις  

παρακάτω κατηγορίες:

Εκπαιδευτικά Λογισμικά καθοδήγησης (Tutorials)

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά καθοδήγησης παρουσιάζουν το αντικείμενο ή το θέμα που 

υλοποιούν.  Ο  μαθητής  καθοδηγεί  τις  πληροφορίες  αυτές  είτε  επιλέγοντας  τα  επιθυμητά 

θέματα είτε υπό μορφή ασκήσεων σε επιλεγμένες διδακτικές ενότητες.

Η δομή μιας τέτοιας εφαρμογής παρουσιάζεται παρακάτω:

Αρχικά  ο  μαθητής  πληροφορείται  για  το  είδος   και  το  σκοπό της  εφαρμογής.  Μετά 

ξεκινάει την επαναληπτική διαδικασία που μπορεί να έχει δύο τουλάχιστον από τις τέσσερις 

φάσεις  για  την παρουσίαση των επιμέρους  διδακτικών θεμάτων,  την αλληλεπίδραση του 

Είσοδος (στόχοι)Είσοδος (στόχοι)

Έξοδος(Αποτελέσ.)Έξοδος(Αποτελέσ.) ΑνάδρασηΑνάδραση

Παρουσίαση 
Πληροφορίας

Παρουσίαση 
Πληροφορίας Ερώτηση & ΑπάντησηΕρώτηση & Απάντηση

Έλεγχος απάντησηςΈλεγχος απάντησης
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μαθητή με το περιεχόμενο και τον έλεγχο ή την ανάδραση της εφαρμογής ανάλογα με τις 

επιλογές του. Ο τερματισμός της διαδικασίας επιλέγεται είτε από το μαθητή, είτε από την 

εφαρμογή, με προβολή σχετικού υλικού.

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά καθοδήγησης αναφέρονται σε συγκεκριμένους στόχους, που 

μπορεί να ικανοποιήσει ο χρήστης μετά την ολοκλήρωσή τους.

Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι:

 ΗΡΟΔΟΤΟΣ που απευθύνεται στην ιστορία για μαθητές γυμνασίου

 21 ΕΝ ΠΛΩ (Περιλαμβάνει την άλωση της Κωνσταντινούπολης)

Εικόνα: Το λογισμικό ΕΝ ΠΛΩ

Εκπαιδευτικά λογισμικά μοντελοποίησης

Αυτά  τα  εκπαιδευτικά  λογισμικά  επιτρέπουν  τη  δημιουργία,  διερεύνηση  και  έλεγχο 

μοντέλων.  Η δημιουργία μοντέλων γίνεται στη βάση ενός ή περισσοτέρων φορμαλισμών 

μοντελοποίησης  και  αναπαραστάσεων.  Στον  ελληνικό  χώρο  τέτοια  λογισμικά  είναι  το 

«Modellus»,  που  επιτρέπει  ποσοτική  μοντελοποίηση  (μέσω  έκφρασης  αλγεβρικών 

εξισώσεων) και ο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ», που παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης 

μοντέλων, μέσω ποιοτικού και ποσοτικού συλλογισμού.

Το  πόσο  καλά  είναι  αυτά  τα  λογισμικά  εξαρτάται  κυρίως  από  την  επάρκεια  και 

καταλληλότητα των βασικών οντοτήτων και των βασικών σχέσεων, στον τρόπο εκτέλεσης 
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των  μοντέλων,  καθώς  και  στην παροχή συμπληρωματικών  εργαλείων  που υποστηρίζουν 

τους μαθητές κατά τη διάρκεια της μοντελοποίησης.

Εικόνα: Η πολυμεσική εφαρμογή «Modullus»

Εκπαιδευτικά Παιγνίδια

Η δύναμη που έχουν τα παιγνίδια να παρακινούν τους μαθητές με ένα μοναδικό τρόπο 

κάνει  τα παιγνίδια από τις  πιο ενδιαφέρουσες  εκπαιδευτικές  εφαρμογές.  Τα ηλεκτρονικά 

παιγνίδια προκαλούν τους νέους να ασχοληθούν με αυτά κεντρίζοντάς τους το ενδιαφέρον. 

Εκτός  αυτού  έχουν  και  τη  δυνατότητα  να  «επαναπρογραμματίζουν»  τη  σκέψη  των 

ενασχολούμενων  με  αυτά  (Prensky,  2001)  καθώς  αυτοί  αναπτύσσουν  νέες  γνωστικές 

ικανότητες όπως: ανάπτυξη αντανακλαστικών, παράλληλη επεξεργασία, πληροφορία μέσω 

γραφικών,  επικοινωνία,  φαντασία,  τυχαία  προσπέλαση,  φιλική  αντιμετώπιση  της 

τεχνολογίας.
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Επίσης οι μαθητές αναπτύσσουν τη δεξιότητα της επικοινωνίας μεταξύ τους είτε για να 

παίξουν  είτε  για  να  συζητήσουν  περισσότερες  πληροφορίες  και  μεθόδους  επίλυσης  των 

προβλημάτων που τους παρουσιάζονται μέσα από το παιγνίδι. Μέσω αυτής της διαδικασίας 

αναπτύσσεται το μοντέλο «κάνω για να μάθω» σε αντίθεση με το μοντέλο «μαθαίνω για να 

κάνω». 

Εικόνα: Το λογισμικό “Tell me more”

Εκπαιδευτικά Λογισμικά Πρακτικής και Εξάσκησης

Τα λογισμικά αυτά παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα προς επίλυση σε ένα ή και 

περισσότερα  γνωστικά  αντικείμενα.  Σε  αντίθεση  με  τις  εφαρμογές  καθοδήγησης,  δεν 

περιέχουν  παρουσιάσεις  διδακτικών  ενοτήτων  αλλά  τις  συσχετίζουν  με  μια  ποικιλία 

διαλογικών ασκήσεων (drills). Η διαδικασία προηγείται στη χρήση των εφαρμογών αυτών, 

είτε  με  παραδοσιακό  τρόπο  είτε  με  άλλες  μορφές  λογισμικού  π.χ.  (προσομειώσεις  και 

διάφορες πολυμεσικές εφαρμογές). 

Η δομή μιας τέτοιας εφαρμογής παρουσιάζεται παρακάτω:
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Αρχικά  ο  μαθητής  πληροφορείται  για  το  είδος  των  ασκήσεων.  Μετά  ξεκινάει  η 

επαναληπτική  διαδικασία,  επιλέγεται  μια  άσκηση,  αλληλεπιδρά  ο  μαθητής  με  το 

περιεχόμενό της και το λογισμικό ελέγχει την απάντηση με πιθανή ανάδραση. Στο τέλος ο 

τερματισμός  της  διαδικασίας  επιλέγεται  είτε  από  το  χρήστη  είτε  από  την  εφαρμογή.  Η 

ποιότητά  τους   συνδέεται  κυρίως  με  το  είδος  των ασκήσεων,  την  ανατροφοδότηση που 

παρέχουν  στους  μαθητές  σε  περίπτωση λάθους,  στις  συνιστώσες  που παρουσιάζουν την 

επίδοση των μαθητών, κ.λ.π.

Νοήμονα εκπαιδευτικά λογισμικά επίλυσης προβλημάτων

Τα λογισμικά αυτού του είδους αποτελούν εφαρμογές της τεχνικής νοημοσύνης και είναι 

ικανά να επιλύουν προβλήματα μιας συγκεκριμένης γνωστικής περιοχής. 

Μερικά τέτοια λογισμικά επιτρέπουν τη «μελέτη παραδειγμάτων επίλυσης»: ο μαθητής 

παρατηρεί τον τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος από την εφαρμογή και θέτει ερωτήματα 

(γιατί, πως) προκειμένου να κατανοήσει την επίλυση. 

Τα έξυπνα λογισμικά (Intelligent Tutoring) είναι από τις πιο πρόσφατες εφαρμογές της 

τεχνητής  νοημοσύνης  στην  εκπαίδευση.  Σκοπός  των  λογισμικών  αυτών  είναι  η  κάλυψη 

παιδαγωγικών αναγκών όπως:

 η ικανότητα προσαρμογής της διδασκαλίας σε διαφορετικούς μαθητές

 η εξατομικευμένη επιλογή παραδειγμάτων και προβλημάτων ανά μαθητή

 η ελευθερία επίλυσης των προβλημάτων από τους μαθητές όπως θέλουν οι 

ίδιοι και ικανότητα ανίχνευσης και εντοπισμού των λαθών τους

 η  αξιολόγηση  και  μαθησιακή  υποστήριξη  του  εκπαιδευόμενου  βασισμένη 

στην κατανόηση των αδυναμιών του

ΕίσοδοςΕίσοδος

ΈξοδοςΈξοδος ΑνάδρασηΑνάδραση

ΕπιλογήΕπιλογή Ερώτηση & ΑπάντησηΕρώτηση & Απάντηση

Έλεγχος απάντησηςΈλεγχος απάντησης
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Εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοιώσεων

Είναι  εκπαιδευτικά  λογισμικά  που  επιτρέπουν  τη  δημιουργία  φαινομένων 

προσομοιώσεων.  Οι  μαθητές  μπορούν  να  χειριστούν  μεταβλητές  που  επηρεάζουν  το 

φαινόμενο, να παρατηρούν τη συμπεριφορά του και να μελετήσουν τις αναπαραστάσεις των 

μετρήσεων που παρέχει το λογισμικό. Το πόσο καλό είναι το λογισμικό συνδέεται κυρίως με 

την  ευκολία  να  δημιουργεί  ο  μαθητής  νέες  καταστάσεις.  Τα  περισσότερα  λογισμικά 

προσομοίωσης  φαινομένων  εντάσσονται  σε  μαθήματα  φυσικών  επιστημών,  όπως  ΓΑΙΑ 

(Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία) και Interactive Physics.
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Εικόνα: Η πολυμεσική εφαρμογή «ΓΑΙΑ»

Λογισμικά εκπαιδευτικής ρομποτικής
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Αυτά τα εκπαιδευτικά λογισμικά αποτελούνται  συνήθως από ένα σύνολο εξωτερικών 

συσκευών,  ενώ  συγχρόνως  συνοδεύονται  και  από  εκπαιδευτικό  λογισμικό  για  τον 

προγραμματισμό της επικοινωνίας ανάμεσα στις συσκευές και για τη λειτουργία τους. 

Στον ελληνικό χώρο δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρη εκπαιδευτικά λογισμικά ρομποτικής. 

Υπάρχουν  τέτοια  όμως  στο  εμπόριο  όπως  π.χ.  τη  χελώνα  LOGO,  που  εφοδιασμένη  με 

ειδικούς  αισθητήρες  και  συνοδευμένη  με  κατάλληλο  λογισμικό,  επιτρέπει  σε  μικρούς 

ηλικίας μαθητές μια πλούσια σειρά από δραστηριότητες.

Εικόνα: Η χελώνα εδάφους LOGO

Εκπαιδευτικά  λογισμικά  υποστήριξης  εργαστηριακών  δραστηριοτήτων 

μέσω υπολογιστή

Είναι ειδικά λογισμικά και συσκευές λήψης δεδομένων από τα εργαστηριακά πειράματα, 

μέσω κατάλληλης σύνδεσης με τον υπολογιστή, μεταφορά, ψηφιοποίηση, επεξεργασία, και 

παρουσίαση  των  πληροφοριών  από  τα  πειράματα.  Με  αυτά  τα  λογισμικά  μπορούν  να 

μετρηθούν  η ένταση και  η  τάση ρεύματος  ταυτόχρονα,  θερμοκρασία,  δύναμη και  άλλες 

μεταβλητές  με  κατάλληλους  αισθητήρες.  Τέτοια  λογισμικά  μπορεί  να  βρει  κανείς  στην 

αγορά, ιδιαίτερα για μαθήματα Φυσικής και Χημείας γυμνασίου και λυκείου.
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Εικόνα: Το λογισμικό Σ.Ε.Π.

Ανοιχτά εκπαιδευτικά λογισμικά μάθησης

Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε δύο επιμέρους κατηγορίες:

1. Λογισμικά που επιτρέπουν δραστηριότητες για κάθε γνωστικό αντικείμενο όπως το 

Table Top (μαθηματικά) και το Ispiration.

2. Λογισμικά που επιτρέπουν δραστηριότητες σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα 

όπως το  Cabri-Geometer και το  Geometer-Sketchpad στη γεωμετρία, ή το Function 

Prob στην άλγεβρα.

Τα παραπάνω λογισμικά είναι «ανοιχτά» και μπορούν να υποστηρίξουν ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων  σε  διάφορα  γνωστικά  αντικείμενα.  Οι  μαθητές  μέσω  της  ελεύθερης 

εξερεύνησης μέσα σε κατάλληλο οριοθετημένο πλαίσιο, εμπλέκονται με γνωστικές έννοιες 

που έχουν ενσωματωθεί στο λογισμικό. Έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν δημιουργώντας 

κατασκευές  διαφόρων  τύπων  όπως  και  με  το  να  κάνουν  πειράματα  και  εργάζονται  με 

προσομοιώσεις φυσικών επιπέδων. 

Σε μια ανοιχτή εφαρμογή μάθησης, δεν υπάρχει προκαθορισμένος τρόπος χρήσης για την 

διεξαγωγή των συμπερασμάτων. Δηλαδή δεν υπάρχει και «σωστό» ή «λάθος», οι μαθητές 

ερευνούν,  δοκιμάζουν,  διαμορφώνουν  κανόνες  και  οδηγούνται  σε  απορίες  μέσω από  τα 

εργαλεία που παρέχει το λογισμικό. 

Η παιδαγωγική αξία αυτών των λογισμικών συνδέεται με τη διαδικασία μάθησης μέσω: 

δράσης, βίωμα, πείραμα, δημιουργία, νόημα, διάλογος και συμβολισμός.
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Προγραμματισμένα εκπαιδευτικά λογισμικά

Είναι εφαρμογές που επιτρέπουν στους μαθητές να δημιουργήσουν δικά τους μικρά ή και 

πιο σύνθετα προγράμματα. Οι μαθητές βλέπουν την εκτέλεση του προγράμματός τους σε ένα 

χώρο γραφικών. Η καταλληλότητά τους σχετίζεται με την καταλληλότητα και επάρκεια των 

βασικών εντολών, τον τρόπο εκτέλεσης των προγραμμάτων κλπ. Συσχετίζεται όμως και με 

κατά  πόσο  διευκολύνουν  τις  γνωστικές  λειτουργίες  των  μαθητών  κατά  την  εκτέλεση 

σύνθετων έργων. Τέτοιες εφαρμογές είναι το MicroWorlds-Pro, και χελωνόκοσμοι».

Εικόνα: MicroWorld-Pro

Εκπαιδευτικά λογισμικά συνεργατικής μάθησης
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Περιβάλλοντα  συνεργατικής  μάθησης  έχουν  σχεδιαστεί  ειδικά  για  μαθητές  με  τρόπο 

ώστε  να  επιτρέπουν  και  να  υποστηρίζουν  τη  συνεργασία  μαθητών  από  απόσταση μέσω 

τοπικού δικτύου και κυρίως μέσω διαδικτύου (με μαθητές που βρίσκονται σε διαφορετικές 

τάξεις, σχολεία, τόπους αλλά και χώρες) κατά τη διάρκεια ενιαίων δραστηριοτήτων όπως 

σύνθεση κειμένων:  επιστημονικές  δραστηριότητες  συλλογής,  επεξεργασίας  και  ανάλυσης 

δεδομένων, έκφρασης και δημιουργίας χαρτών εννοιών, κ.ά.

Στην  ελληνική  γλώσσα  δεν  έχουν  ακόμα  αναπτυχθεί  πλήρη  συστήματα  αυτής  της 

κατηγορίας, αλλά χρησιμοποιούνται σε ορισμένα σχολεία πειραματικά (π.χ το Διαδικτυακό 

προσαρμοστικό περιβάλλον μάθησης SCALE).

Εικόνα:Το εκπαιδευτικό λογισμικό SCALE

Ανοικτά λογισμικά, ανεξαρτήτου περιεχομένου

Λογισμικά  για  επαγγελματική  ή προσωπική  χρήση,  που  δεν  αποτελούν  εκπαιδευτικά 

λογισμικά, όπως κειμενογράφοι, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, γραφιστικά εργαλεία, 
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έχουν  χρησιμοποιηθεί  αρκετά  σε  μαθησιακές  δραστηριότητες.  Τα  εργαλεία  αυτά  έχουν 

χρησιμοποιηθεί είτε μεμονωμένα, π.χ. επεξεργαστής κειμένου, ως μέσο βελτίωσης γραπτού 

λόγου,  λογιστικά  φύλλα  σε  δραστηριότητες  μοντελοποίησης  σε  μαθηματικά,  είτε  σε 

συνδυασμό, κυρίως στα πλαίσια συνθετικών εργασιών. Σημαντική νέα κατηγορία εργαλείων 

ανεξάρτητων  περιεχομένου,  αποτελούν  τα  εργαλεία  που  παρέχονται  στο  διαδίκτυο.  Οι 

μαθητές,  πέρα  από  την  αναζήτηση  πληροφοριών  στους  κόμβους  του  παγκόσμιου  ιστού 

(World  Wide  Web),  μπορούν  εύκολα  να  χρησιμοποιήσουν  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο 

(email), εργαλεία ταυτόχρονης συζήτησης (chats), ή ακόμα συστήματα τηλε-συνδιάσκεψης 

(videoconference), στα πλαίσια μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Πολυμεσικά εκπαιδευτικά λογισμικά

Πολυμεσικά  είναι  τα  λογισμικά  που  περιλαμβάνουν  ήχο,  γραφικά,  εικόνες,  βίντεο, 

υπερκείμενο κλπ. Η κατηγοριοποίηση ενός λογισμικού ως πολυμεσικό δεν είναι απαραίτητο 

να  βρίσκεται  σε  αντίθεση  με  τα  άλλα  είδη  εκπαιδευτικού  λογισμικού  που  περιγράψαμε 

παραπάνω.  Σε  αυτή  την  κατηγορία  αναφερόμαστε  στα  τεχνολογικά  μέσα  που  έχουν 

χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του λογισμικού και όχι στη χρήση του κατά τη διαδικασία 

εκμάθησης ενός γνωστικού αντικειμένου. Για παράδειγμα ένα λογισμικό παρουσίασης θα 

μπορούσε να χαρακτηρισθεί και ως πολυμεσικό λογισμικό παρουσίασης κοκ.

Αυτές  οι  πολυμεσικές  εφαρμογές  εξελίσσονται  ραγδαία  τα  τελευταία  χρόνια  και  το 

μεγαλύτερο  μέρος  των  εκπαιδευτικών  λογισμικών  υλοποιείται  πλέον  με  τη  χρήση 

πολυμέσων.
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Εικόνα: Πολυμεσικό λογισμικό για την Ιστορία

Υπάρχουν εκπαιδευτικά λογισμικά που συνδυάζουν στοιχεία από δύο ή περισσότερες 

κατηγορίες και δύσκολα θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μία συγκεκριμένη κατηγορία. Για 

παράδειγμα,  συχνά  τα  λογισμικά  πρακτικής  και  εξάσκησης  εμπεριέχουν  και  ένα  τμήμα 

παρουσίασης περιεχομένου με τη μορφή πολυμέσων.

1.3 Κατηγορίες εκπαιδευτικών λογισμικών

Τα  εκπαιδευτικά  λογισμικά  ακολουθούν  αρχές  σχεδίασης  που  αντλούνται  από  τις 

ψυχοπαιδαγωγικές  προσεγγίσεις  του  συμπεριφορισμού,  αλλά  και  του  γνωστικού 

εποικοδομισμού. 

Βάσει  των  τεχνικών  χαρακτηριστικών  τους,  αλλά  και  ως  προς  τη  φιλοσοφία  της 

σχεδίασής τους και τη διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

1.  Λογισμικά προσανατολισμένα στη δραστηριότητα
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Στα  λογισμικά  αυτού  του  είδους  οι  μαθητές  εμπλέκονται  σε  δραστηριότητες 

αποσκοπώντας το να μάθουν με ενεργό τρόπο. Με τον τρόπο αυτό το λογισμικό υποστηρίζει 

τους μαθητές  στο να αναπτύξουν κατάλληλα μοντέλα γνώσης που να απορρέουν από τη 

δραστηριότητά τους. Κατηγορίες λογισμικών προσανατολισμένων  στη δραστηριότητα είναι 

οι μικρόκοσμοι, οι προσομοιώσεις, τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης, τα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, τα έμπειρα συστήματα μάθησης και προσαρμοστικά υπερμέσα.

2. Λογισμικά προσανατολισμένα στο περιεχόμενο

Είναι λογισμικά που περιλαμβάνουν οργανωμένες πληροφορίες με στόχο την εμπλοκή 

του  μαθητή  σε  δραστηριότητες  αναζήτησης  και  επεξεργασίας  της  πληροφορίας. Τα 

λογισμικά αυτού του είδους χρησιμοποιούν τεχνολογία πολυμέσων (εικόνα, γραφικά, βίντεο 

γραπτό  και  προφορικό  λόγο,  κ.λ.π),  δημιουργούν  και  παρουσιάζουν  πληροφορίες  μέσω 

πολλαπλών αναπαραστάσεων γνώσης. Οι αναπαραστάσεις γνώσης που δημιουργούνται με 

τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούν να είναι:

 δυναμικές,  δηλαδή  να  αλλάζουν  με  το  πέρασμα  του  χρόνο,  όπως  πχ.  οι 

αναπαραστάσεις, που περιλαμβάνουν animation

 εμβυθυτικές όπως οι αναπαραστάσεις που προσφέρουν τα συστήματα εικονικής 

πραγματικότητας 

 διαδραστικές, δηλαδή να επιτρέπουν το διάλογο με τον χρήστη, όπως πχ σε μία 

εικόνα στην οποία ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μόνος του ποιο τμήμα του θέλει 

να μεγενθύνει και

 αναπαραστάσεις  που υποστηρίζουν συνεργατικές  δραστηριότητες όπως πχ. 

αναπαραστάσεις  που  καθοδηγούν  τους  μαθητές  στο  πώς  να 

επιχειρηματολογήσουν όταν εμπλέκονται σε συνεργατικές δραστηριότητες.

Τα είδη των εκπαιδευτικών λογισμικών που αναφέρθηκαν παραπάνω διαχωρίζονται σε 

δύο  επιπλέον  κατηγορίες:  σε  «κλειστά»  μαθησιακά  περιβάλλοντα και  σε  «ανοικτά» 

μαθησιακά περιβάλλοντα. Κλειστά μαθησιακά περιβάλλοντα μπορούν να χαρακτηριστούν 

τα  λογισμικά  παρουσίασης  και  εξάσκησης,  οι  κλειστές  προσομοιώσεις  καθώς  και  τα 

παιχνίδια. Ανοικτά μαθησιακά  περιβάλλοντα  μπορούν  να  χαρακτηριστούν  οι  εφαρμογές 
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υπερμέσων, οι ανοικτές προσομοιώσεις  και τα γνωστικά μαθησιακά εργαλεία ή εργαλεία 

ανάπτυξης  νοητικών  δεξιοτήτων  (γλώσσες  προγραμματισμού,  μικρόκοσμοι,  έμπειρα 

συστήματα). 

1.4 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών βάσει διδακτικής 

προσέγγισης

Τα  εκπαιδευτικά  λογισμικά  κατηγοριοποιούνται  σύμφωνα  με  πλατφόρμες  πάνω  στις 

οποίες αναπτύσσονται   και βάσει της διδακτικής προσέγγισης που ακολουθούν καθώς και 

τις παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης πάνω στις οποίες στηρίζονται.

Βάσει της διδακτικής προσέγγισης που ακολουθούν και τις θεωρίες μάθησης πάνω στις 

οποίες στηρίζονται διακρίνουμε τρεις κατηγορίες:

 Εκπαιδευτικά λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας που στηρίζονται κυρίως 

σε  συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης

 Εκπαιδευτικά  λογισμικά  μάθησης  μέσω  ανακάλυψης  και  διερεύνησης που 

στηρίζονται κυρίως σε γνωστικές και δομητιστικές θεωρίες μάθησης

 Εκπαιδευτικά  λογισμικά  οικοδόμησης,  αναζήτησης  και  επικοινωνίας της 

πληροφορίας  που  στηρίζονται  κυρίως  σε  δομητιστικές  και  κοινωνικοπολιτισμικές 

θεωρίες μάθησης

1.4.1 Εκπαιδευτικά λογισμικά διδασκαλίας καθοδηγούμενης από υπολογιστή

Αυτά  τα  εκπαιδευτικά  λογισμικά  αναλαμβάνουν  εξ’  ολοκλήρου  τη  διδασκαλία  των 

εννοιών  και  όλης  τη  διδακτέας  ύλης  σε  ένα  συγκεκριμένο  γνωστικό  αντικείμενο. 

Υποκαθιστούν μ’ αυτόν τον τρόπο τον εκπαιδευτικό, αναλαμβάνοντας τόσο την παρουσίαση 

της ύλης, όσο και το έργο της αξιολόγησης του μαθητή, θέτοντας ερωτήματα και δίνοντας 

τεστ  αποτίμησης  των  προσκειμένων  γνώσεων.  Η  πλειονότητα  αυτών  των  λογισμικών, 

μολονότι επιτρέπουν στο μαθητή να εργάζεται με τους δικούς του ρυθμούς, παρέχοντας έτσι 
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κάποια  εξατομίκευση  της  διδασκαλίας,  δεν  έχουν  παρά  μια  περιορισμένη  δυνατότητα 

προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες και στις γνώσεις του κάθε μαθητή. 

Οι  εφαρμογές  αυτές  οργανώνονται  με  τη  μορφή  πολυμέσων,  προσφέρουν  ένα 

προκαθορισμένο δρόμο μάθησης καθοδηγώντας το μαθητή και μπορούν να χαρακτηριστούν 

με τον όρο «ηλεκτρονικά αλληλεπιδραστικά βιβλία» (interactive textbooks).

Οι εφαρμογές αυτές βασίζονται στο λεγόμενο Διδακτικό Μοντέλο (Instructional design) 

και έχουν ως στόχο τη μοντελοποίηση της πληροφορίας και γνώσης με στόχο τη μετάδοσή 

της στους μαθητές. 

Αυτές οι εφαρμογές χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 Εκπαιδευτικά λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice)

 Εκπαιδευτικά λογισμικά καθοδήγησης(tutorials)

 Εκπαιδευτικά παιχνίδια 

 Διαλογικές ιστορίες και παραμύθια πολυμέσων 

 Έμπειρα συστήματα καθοδήγησης στην επίλυση προβλημάτων (Intelligent Tutoring 

Systems) 

1.4.2 Εκπαιδευτικά λογισμικά μάθησης μέσω ανακάλυψης και διερεύνησης

Σε  αντίθεση  με  τα  περιβάλλοντα  της  προηγούμενης  κατηγορίας,  που  εστιάζουν  την 

προσοχή  τους  κυρίως  στον  εκπαιδευτικό  και  στη  μετάδοση  της  πληροφορίας,  τα 

περιβάλλοντα αυτής της κατηγορίας επικεντρώνονται στην πλευρά του μαθητή και στους 

τρόπους με τους οποίους  αποκτά τις γνώσεις του.

Η  λογική  αυτή  αποτελεί  σήμερα  το  κυρίαρχο  μοντέλο  στο  σχεδιασμό  σύγχρονου 

εκπαιδευτικού λογισμικού. Βασικός στόχος ενός τέτοιου εκπαιδευτικού λογισμικού είναι να 

παρέχει  αυθεντικές  μαθησιακές  δραστηριότητες  ενταγμένες  σε  διαδικασίες  επίλυσης 

προβλημάτων  από  τον  πραγματικό  κόσμο  ώστε  να  γεφυρώνεται  το  χάσμα  που  υπάρχει 

ανάμεσα  στο  σχολείο  και  στις  δραστηριότητες  έξω  από  το  σχολείο.  Πρέπει  επίσης  να 

ενθαρρύνει  την  έκφραση  και  την  προσωπική  εμπλοκή  στη  μαθησιακή  διαδικασία  και 

παράλληλα,  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη του  το  γεγονός  ότι  το  κοινωνικό  πλαίσιο  και  η 
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κοινωνική αλληλεπίδραση ευνοούν τις γνωστικές κατασκευές (αρχή που εκφράζεται κυρίως 

στο πλαίσιο του κοινωνικού οικοδομισμού).

Οι  εφαρμογές  αυτές  διακρίνονται  σε  εκπαιδευτικά  λογισμικά  καθοδηγούμενης 

ανακάλυψης (discovery model ) και διερεύνησης (exploratory model).  Τέτοιες εφαρμογές 

είναι:

 

 Εκπαιδευτικά  λογισμικά  που  στηρίζουν  εργαστηριακές  δραστηριότητες  μέσω 

υπολογιστή (computer based laboratories).

 Εκπαιδευτικά λογισμικά εκπαιδευτικής ρομποτικής (educational robotics).

 "Έμπειρα  Εκπαιδευτικά  λογισμικά"  επίλυσης  προβλημάτων  (Intelligent  Tutoring 

Systems) που εμπεριέχουν μοντέλα μαθητή.

 Ανοιχτά εκπαιδευτικά λογισμικά μάθησης (ανεξάρτητα γνωστικού αντικειμένου) για 

δραστηριότητες  εκμάθησης  προγραμματισμού  και  δραστηριότητες  επίλυσης 

προβλημάτων (όπως LOGO, κλπ).

 Εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοιώσεων (Simulations)

 Προγραμματιζόμενα περιβάλλοντα

1.4.3 Εκπαιδευτικά λογισμικά συμβολικής έκφρασης, οικοδόμησης και 

επικοινωνίας 

Αυτά τα εκπαιδευτικά λογισμικά χωρίζονται σε: 

 Εφαρμογές συμβολικής έκφρασης. Είναι όλες οι εφαρμογές γενικής χρήσης, που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γνωστικά εργαλεία και συστήματα που επιτρέπουν 

τη  συμβολική  έκφραση  και  οικοδόμηση  εννοιών  και  ιδεών.  Η διδασκαλία  και  η 

χρήση των επιμέρους λογισμικών γενικής χρήσης (εφαρμογές γραφείου,  κλπ.) δεν 

εννοείται ως γνωστικό αντικείμενο αλλά αποτελεί μέσο που βοηθά τους μαθητές να 

εκφράσουν  τις  ιδέες  και  τις  αντιλήψεις  τους,  να  κατακτήσουν  έννοιες  και  να 

οικοδομήσουν  γνώσεις  και  δεξιότητες  σε  διάφορα  γνωστικά  αντικείμενα. 

(επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, επιτραπέζια συστήματα εκδόσεων κ.λ.π)
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 Εφαρμογές παρουσίασης αναζήτησης και διάδοσης πληροφορίας. Τα συστήματα 

αυτά  καθιστούν  επιχειρησιακά  εύκολη  και  λειτουργικά  αποτελεσματική  την 

παρουσίαση,  την  αναζήτηση  και  γενικότερα  τη  διαχείριση  της  πληροφορίας.  Σε 

μεγάλο  βαθμό  οδηγούν  στην απεξάρτηση του χρήστη  από δυσχέρειες  χώρου  και 

χρόνου πρόσβασης (ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, ηλεκτρονικά λεξικά δικτυακοί τόποι 

εκπαιδευτικού περιεχομένου κ.τ.λ.)

 Εφαρμογές  συνεργατικής  δραστηριότητας  και  μάθησης  από  απόσταση.  Τα 

συστήματα αυτά υποστηρίζουν την επικοινωνία και συνεργασία από απόσταση στο 

πλαίσιο  της  συνεργατικής  μάθησης  (εργαλεία  επικοινωνίας,  τηλεδιάσκεψης, 

συζητήσεων, περιβάλλοντα συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων κ.τ.λ.).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εκπαιδευτική εφαρμογή  «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία του»  σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε έχοντας λάβει υπόψη σύγχρονες διδακτικές θεωρίες μάθησης, τα αντίστοιχα 

προγράμματα  σπουδών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  χωρίς  να 

αποκλίνεται από παιδαγωγικούς και διδακτικούς στόχους, και σκοπούς που έχουμε θέσει εξ’ 

αρχής για το λογισμικό.

2.1 Θεωρητική προσέγγιση 

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται εκθετική αύξηση των εκπαιδευτικών λογισμικών 

από  διαφόρους  φορείς  και  κυρίως  από  εταιρείες,  αλλά  και  από  ερευνητικά  κέντρα.  Οι 

βασικοί  λόγοι  αυτής  της  αύξησης  είναι  η  ένταξη  των  καινούριων  τεχνολογιών  και  η 

αποτελεσματικότητα  αυτών  των  λογισμικών  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης,  η  εξέλιξη  του 

υλικού και του λογισμικών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές,  και ιδιαίτερα το αυξημένο 

ενδιαφέρον της νέας γενιάς προς την τεχνολογία.  

Ένα καλό και σύγχρονο εκπαιδευτικό λογισμικό χαρακτηρίζεται από την ευκολία στην 

επικοινωνία του με τον χρήστη. Εκτός του ότι ανταποκρίνεται στην εξέλιξη του υλικού και 

του  λογισμικού  στο  χώρο  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  σαφώς  είναι  και  ένα  καλό 

εργαλείο  προσανατολισμένο  στις  διδακτικές  ανάγκες  των  προγραμμάτων  σπουδών  της 

Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.  Στη  σχεδίαση  και  υλοποίηση  ενός 

εκπαιδευτικού λογισμικού απαραίτητη συμμετοχή έχουν ειδικοί από τον εκπαιδευτικό τομέα 

καθώς  επίσης  και  το  αξιόλογο  θεωρητικό  υπόβαθρο  που  προσφέρουν  οι  σύγχρονες 

διδακτικές θεωρίες.

Το λογισμικό  «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία του» υλοποιήθηκε και σχεδιάστηκε 

στα πλαίσια δύο διπλωματικών εργασιών. Στόχος αυτού είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές στρατηγικές στο χώρο της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα είναι 

ένας διαφορετικός τρόπος εκμάθησης της πορείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς επίσης 

και η διαθεματική προσέγγιση με άλλα θέματα διαφόρων μαθημάτων που διδάσκονται στο 

δημοτικό,  γυμνάσιο και  λύκειο.  Επιπλέον στόχος  είναι  να κινητοποιήσει  τους  μαθητές  – 

χρήστες  και  να  τους  καθοδηγήσει  κατάλληλα  ώστε  να  προχωρήσουν  σταδιακά  στην 

οικοδόμηση γνώσεων που σχετίζονται με τη ιστορία, μαθηματικά και γεωγραφία. 
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Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα «γνωστικό εργαλείο που εμπεριέχει γνωστικές δομές  

και διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της δημιουργικής μάθησης.  

Με την προγραμματισιμότητά  του,  και  την  ικανότητα αλληλεπίδρασης που  έχει,  μπορεί  να  

προσαρμόζεται στους ιδιαίτερους ρυθμούς μάθησης των μαθητών, να παρέχει περιβάλλοντα  

στα οποία συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις  και να είναι διαμεσολαβητής για τη δημιουργική 

αξιοποίηση και το συνδυασμό πολλών μέσων και δικτύων» [Α. Ράπτης, Α. Ράπτη 2002].

2.2 Σκοπός και Προσδοκίες

Το λογισμικό «Μέγας Αλέξανδρος η εκστρατεία του»  σκοπεύει να υποστηρίξει την 

«τυπική» διδασκαλία μέσα στην τάξη. Το λογισμικό αφορά τη διδασκαλία της ενότητας της 

ιστορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου που διδάσκεται στη Δ’ δημοτικού, 1τη γυμνασίου και 1τη 

λυκείου.  Δεύτερος σκοπός της δημιουργίας αυτού του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι η 

διαθεματική προσέγγιση με άλλα μαθήματα.  Σκοπός ήταν η δημιουργία δραστηριοτήτων 

που θα παρακινήσουν μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς στην εύρεση, απόκτηση και 

συγκράτηση αυτών των διαθεματικών γνώσεων μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας που 

συναρπάζει τους νέους.

Κάλλιστα όπως θα δούμε παρακάτω μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το μάθημα της 

γεωγραφίας  στη  διδασκαλία  της  ενότητας  των  ημισφαιρίων,  των  γεωγραφικών 

συντεταγμένων που διδάσκεται στην ΣΤ’ δημοτικού και στην 1η γυμνασίου, καθώς και στους 

πολιτικούς χάρτες και τα σύνορα κρατών. 

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη διδασκαλία των μαθηματικών για διάφορες 

ενότητες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως “τα είδη πολυγώνων” 

που διδάσκεται στη Ε’ δημοτικού, “περίμετρος” και “μετατροπή μονάδων” που διδάσκονται 

στην 1η γυμνασίου, “θεώρημα Γενίκευσης του Πυθαγόρα” που διδάσκεται στη 2η  λυκείου 

κλπ.  

Σαν  διαθεματική  εφαρμογή  στηριζόμενη  πάνω  στο  γνωστό  λογισμικό  του  «Google 

Earth»  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  να  συνδυαστούν  οι  πληροφορίες  του  λογισμικού 

«Μέγας Αλέξανδρος η εκστρατεία του» με τις δυνατότητες που προσφέρει το  «Google 

Earth» για μια πιο αποτελεσματική διδασκαλία και άλλων μαθημάτων και στις δυο βαθμίδες 

της εκπαίδευσης.
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Ένας  άλλος  σκοπός είναι  να  ενεργοποιήσει  θετικά  τους  μαθητές  και  μαθήτριες  τις 

Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  στην  αναζήτηση  γνώσης  από  διάφορα 

μαθήματα, διαμέσου ενός ελκυστικού περιβάλλοντος.

Δευτερεύον  σκοπός είναι  και  η  ενεργοποίηση  δασκάλων  και  καθηγητών  για  την 

εξερεύνηση  του  λογισμικού  «Μέγας  Αλέξανδρος  η  εκστρατεία  του»  και  του  «Google 

Earth» για εύρεση νέων τρόπων διδασκαλίας για διάφορες διδακτικές ώρες, μέσω τέτοιων 

λογισμικών.

Η  εφαρμογή  «Μέγας  Αλέξανδρος  η  εκστρατεία  του»  δεν  προτείνεται  σε  καμιά 

περίπτωση  να  αντικαταστήσει  το  ρόλο  του  διδάσκοντα  στην  τάξη,  ούτε  είναι  μια 

ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση για χρήση εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας.

Επιπρόσθετα  αναφέρω  πως  αυτό  το  λογισμικό  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από 

οποιονδήποτε  άλλο  που  ενδιαφέρεται  για  τη  διδασκαλία  ή  για  τη  μάθηση  αυτών  των 

θεμάτων.

2.3 Παιδαγωγικοί στόχοι

To εκπαιδευτικό  λογισμικό  «Μέγας  Αλέξανδρος:  η  εκστρατεία  του»  βασίστηκε  στις 

σύγχρονες γνωστικές θεωρίες μάθησης όπως είναι η θεωρία οικοδόμησης της γνώσης και η 

θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης του J. Bruner.

To εκπαιδευτικό λογισμικό «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία του» δίνει έμφαση στη 

μάθηση μέσω εξερεύνησης, δηλαδή ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να χτίσει μόνος του τη 

γνώση. Εφαρμόζεται δηλαδή το διδακτικό μοντέλο που εστιάζει την προσοχή περισσότερο 

στην επεξεργασία της πληροφορίας για την παραγωγή της γνώσης παρά στην έτοιμη γνώση. 

Παράλληλα το λογισμικό βοηθά το μαθητή να αναπτύξει μεθοδολογικές δεξιότητες και 

να  οδηγηθεί  στην  έρευνα  (πχ  μελέτη  πηγών,  έρευνα,  παρατηρητικότητα,  σύγκριση  και 

διασταύρωση πληροφοριών,  σύνθεση,  εξαγωγή συμπερασμάτων κ.λπ.),  αναπτύσσουν την 

ερμηνευτική  δεξιότητά  του  μέσω  μιας  συγκριτικής  ματιάς  στα  γεγονότα  και  τέλος 

αναπτύσσουν  την  κριτική  σκέψη  του  μέσω  προβληματισμών,  αποφεύγοντας  την  απλή 

παράθεση πληροφοριών.

30



2.4 Διδακτικοί και Λειτουργικοί στόχοι 

Διδακτικοί:

Οι διδακτικοί  στόχοι  είναι  αναπόσπαστο στοιχείο κάθε εκπαιδευτικού λογισμικού.  Οι 

διδακτικοί στόχοι  του λογισμικού  «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία του» αφορούν τη 

γνώση που μπορεί να παραχθεί μέσω αυτού σχετικά με την ιστορία του Μέγα Αλεξάνδρου, 

ακόμα και διαθεματικά με γνώση πάνω στη γεωγραφία και τα μαθηματικά. 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία του» έχει έμμεσο στόχο 

να  ενισχύσει  τη  διερευνητική  μάθηση  (ανάπτυξη  της  κριτικής  αντίληψης,  ανάπτυξη 

φαντασίας και δημιουργικότητας, αναζήτηση πληροφορίας) καθώς και την ενθάρρυνση του 

ομαδικού πνεύματος, της συνεργασίας και επικοινωνίας καθώς και της ανταλλαγής ιδεών 

μεταξύ των μαθητών.

Συγκεκριμένα οι διδακτικοί στόχοι που γίνεται προσπάθεια να επιτευχθούν μέσω αυτής της 

εφαρμογής είναι:

 Οι μαθητές να αναπτύξουν ανάλογες δεξιότητες για να μπορούν να εξερευνούν μόνοι 

τους τη γνώση για διάφορα αντικείμενα μάθησης.

 Την απόκτηση γνώσεων για την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

 Να δουν την έκταση αυτής της εκστρατείας συγκριτικά με ολόκληρη τη Γη.

 Να διαχωρίσουν μέρη και κράτη ιστορικά που έχει περάσει ο Αλέξανδρος.

 Να παρατηρήσουν με λεπτομέρεια τις μεγαλύτερες μάχες που έδωσε ο Αλέξανδρος 

για την κατάκτηση ολόκληρου του τότε γνωστού κόσμου.

 Να  παρατηρήσουν  ταυτόχρονα  και  γεωγραφικά  στοιχεία  για  τα  μέρη  που  έχει 

περάσει ο Αλέξανδρος.

 Να διαχωρίσουν και να εντοπίσουν τα τότε με τα σημερινά κράτη.

 Να  μπορέσουν  μέσα  από  την  εφαρμογή  και  μέσω  του  «Google  Earth»  να 

διαχωρίζουν  σε  ποια  ημισφαίρια  βρίσκονται  διάφορα  μέρη  που  κατέκτησε  ο 

Αλέξανδρος.

 Να κατανοήσουν πόσο ποιο ανατολικά – δυτικά, νότια – βόρεια, βρίσκονται αυτά τα 

μέρη, καθώς και άλλα σημεία πάνω στη Γη.
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 Να  εξοικειωθούν  με  διάφορες  έννοιες  από  το  μάθημα  των  μαθηματικών  όπως: 

τρίγωνα και ότι θέματα συσχετίζονται με αυτά (περίμετρος, εμβαδόν, μήκος, κλπ), 

ταχύτητα, απόσταση, μονάδες μέτρησης, κλπ.

Λειτουργικοί:

 Να  εξοικειωθούν  οι  μαθητές  με  τη  χρήση  του  «Google  Earth»  που  είναι  μια 

εφαρμογή  γραφικής  απεικόνισης  της  Γης  η  οποία  είναι  χρήσιμη,  ελκυστική  και 

διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

 Ασχολία των μαθητών με διάφορα εργαλεία που έχει η εφαρμογή, καθώς επίσης και 

το  «Google Earth»

 Εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού που αναπτύσσεται 

ραγδαία τα τελευταία χρόνια.

 Εξοικείωση  με  την  έρευνα  στο  Διαδίκτυο,  που  είναι  εξελίξιμη  και  απαραίτητη 

ξεκινώντας από την εκπαίδευση μέχρι και στον καθένα μας.

 ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων

 Ενθάρρυνση της συνεργατικής μάθησης στο χώρο της τάξης.

 Γενικά ένταξη και εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες στο χώρο της 

εκπαίδευσης.

2.5 Εργαλεία ανάπτυξης

Παρακάτω  παρουσιάζονται  σύντομα  τα  εργαλεία  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την 

ανάπτυξη της εφαρμογής.

2.5.1 Google Earth

Το λογισμικό «Μέγας Αλέξανδρος η εκστρατεία του» δημιουργήθηκε βασιζόμενο στο 

λογισμικό  «Google  Earth».  Με  την  εφαρμογή  του  Google  Earth  ο  χρήστης  έχει  τη 

δυνατότητα  να  φτιάξει  μια  υδρόγειο  σφαίρα  με  πάρα  πολλές  πληροφορίες.  Από  τις 
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πληροφορίες αυτές ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποκρύψει ένα μέρος του, αλλά και να 

το  επαναφέρει  όποτε  αυτός  το επιθυμεί.  Επιπλέον η εφαρμογή δίνει  ακόμα χάρτες  τόσο 

λεπτομερείς, που σε ορισμένες μεγάλες πόλεις μπορεί κάποιος να βρει και τη γειτονιά στην 

οποία μένει. 

 Οι  δικτυακοί  χάρτες  του  Google  Earth  σε  συνδυασμό  με  το  γεωγραφικό  σύστημα 

συντεταγμένων επιτρέπουν την ακριβή προσέγγιση σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Αυτό είναι 

δυνατό αν δώσουμε τις γεωγραφικές συντεταγμένες ενός τόπου, το όνομα μιας πόλης και τη 

χώρα στην οποία βρίσκεται ή σχεδιάζοντας με τη βοήθεια των επισημάνσεων (placemarks) 

την πορεία που θα ακολουθήσει το λογισμικό για την προσέγγιση της τοποθεσίας. Μια άλλη 

δυνατότητα  του  λογισμικού  είναι  και  η  μέτρηση  αποστάσεων  μεταξύ  δύο διαφορετικών 

τόπων. 

 Οι  δικτυακοί  χάρτες  του Google Earth  έχουν  πολλά ακόμα πλεονεκτήματα,  όπως η 

τρισδιάστατη μορφή τους, η παρουσίαση της τοποθεσίας υπό γωνία από 0 μοίρες (οριζόντια) 

έως  90  μοίρες  (κάθετα),  τη  δυνατότητα  μέτρησης  αποστάσεων  και  την  προσθαφαίρεση 

παραθύρων.  Επιπλέον  με  τη  μέθοδο  αντιγραφής  και  επικόλλησης  είναι  δυνατή  η 

επεξεργασία των χαρτών από άλλες εφαρμογές όπως η ζωγραφική των Windows ή άλλα 

καθώς και η εισαγωγή τους σε λογισμικό παρουσιάσεων (PowerPoint) ή σε κειμενογράφο 

(Word).

Το λογισμικό επιτρέπει στους μαθητές με τη χρήση του υπολογιστικού περιβάλλοντος να 

κατανοήσουν πληροφορίες, να παράγουν ερμηνείες και να ανταλλάξουν πληροφορίες με τη 

χρήση των πηγών όταν εργάζονται και συζητούν σε ομάδες, με αποτέλεσμα την επίτευξη 

καλύτερων επιδόσεων στη διαδικασία της μάθησης.

Επιπλέον το εικονικό περιβάλλον είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο στο μάθημα της 

γεωγραφίας άλλα και σε άλλα μαθήματα.

Τα  ερμηνευτικά  εργαλεία  καθώς  και  τα  εργαλεία  αναζήτησης  πληροφοριών  του 

δικτυακού λογισμικού είναι  μοναδικά σε παγκόσμια κλίμακα μιας  και  πρόκειται  για  την 

πλέον  εξελιγμένη  μηχανή  αναζήτησης,  το  Google,  η  δε  ακρίβεια  των  πληροφοριών  του 

περιβάλλοντος της Γης έχει τη σφραγίδα της NASA καi της ESA.

Η οπτικοποίηση του περιβάλλοντος της Γης και η χρήση των εργαλείων αναζήτησης 

βοηθούν στην ανάπτυξη των πνευματικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών [Μικρόπουλος Τ. 

2006]. Προσφέρει μάλιστα τη δυνατότητα εμπειρικής βιωματικής μάθησης αφού επιτρέπει 

την επεξεργασία μιας τοποθεσίας από διάφορες οπτικές γωνίες.
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2.5.2 Γλώσσα KLM

Η γλώσσα KML (Keyhole Markup Language) έχει τη σύνταξη της γλώσσας XML και 

είναι προσανατολισμένη στην αποθήκευση γεωγραφικών στοιχείων όπως σημεία, γραμμές, 

φωτογραφίες,  συντεταγμένες  κ.α.  Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  στο  Google  Earth  για  το 

μοίρασμα πληροφοριών για τοποθεσίες και με άλλους χρήστες.

Το Google Earth διαχειρίζεται ένα αρχείο KML όπως ένας φυλλομετρητής ένα αρχείο 

HTML ή XML και όμοια με τις γλώσσες αυτές είναι δομημένη με ετικέτες (tag) για την 

παρουσίαση δεδομένων. Η αρχική γραφή αρχίζει με τις παρακάτω δύο πρώτες γραμμές ενώ 

η τελευταία γραμμή έχει μόνο τον όρο kml. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1"> 

………………………………………………….. 

Kml......................................................................

Στο ενδιάμεσο μεταξύ των tag της KML γίνεται χρήση της γλώσσας HTML ή XML. Για 

τη  γραφή  αρχείου  επισημάνσεων  με  τη  γλώσσα  KML χρησιμοποιείται  το  Notepad  των 

Windows. Αφού γραφούν όλες οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο χρήστη σώζεται το 

αρχείο με κατάληξη *.kmz (συμπιεσμένο αρχείο της KML). Ο χρήστης αν πάρει αυτό το 

αρχείο μέσω δικτυακού τόπου, e-mail ή με τη βοήθεια μέσου μεταφοράς αρχείων (flash ή 

άλλο) χρειάζεται να έχει εγκαταστημένο το Google Earth. Αν κάνει διπλό κλικ στο αρχείο 

τότε ανοίγει  το Google Earth και αυτομάτως αναζητεί  τη συγκεκριμένη τοποθεσία.  Στην 

περίπτωση αυτή με διπλό κλικ πάνω στο σύμβολο της επισήμανσης ο χρήστης βλέπει τις 

αποθηκευμένες πληροφορίες και συγχρόνως τοποθετείται προσωρινά το αρχείο στο φάκελο 

Temporary  Places  (προσωρινές  τοποθεσίες)  του  Google  Earth  όπου  υπάρχουν  όλες  οι 

τοποθεσίες με τα σχόλια που ενσωματώθηκαν στις επισημάνσεις. Αν ο χρήστης το επιθυμεί, 

έχει τη δυνατότητα μεταφοράς των προσωρινών αρχείων τοποθεσιών σε μόνιμη αποθήκευση 

στα αρχεία τοποθεσιών του Google. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης επιλέγοντας με το ποντίκι 

του γραμμικά ή όχι μεταβαίνει από τοποθεσία σε τοποθεσία με διπλό κλικ στο εικονίδιο 

επισήμανσης όπου υπάρχει το όνομα της συγκεκριμένης τοποθεσίας.
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2.5.3 Η γλώσσα περιγραφής σελίδων HTML

Η γλώσσα HTML είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των σελίδων 

του παγκόσμιου ιστού. Όπως είναι γνωστό η δομή της γίνεται με χρήση των tags. Παρακάτω 

φαίνονται τα αρχικά και τελικά tags. Η ενσωμάτωση σε αυτή διαφόρων εργαλείων όπως τη 

γλώσσα JavaScript δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης δυναμικών ιστοσελίδων. 

<HTML>
<HEAD><TITLE> - - - </TITLE></HEAD>
<BODY>

-  - - 
- - - 

</BOBY>
</HTML>

Υπάρχουν τρεις διαδοχικές εκδόσεις (1.0, 2.0, 3.0) της HTML που έχουν βασιστεί στα 

πρότυπα που είχε εκδώσει το W3C (World-Wide Web Consortium). Παράλληλα εταιρείες 

όπως η Netscape και η Microsoft προέκτειναν με δικές τους αποκλειστικά εντολές το σύνολο 

των  εντολών  που υπήρχε,  με  αποτέλεσμα  τη  δημιουργία  πολλών επιπλέον εντολών  που 

δίνουν στο χρήστη μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης στο όλο οπτικό αποτέλεσμα των 

εμφανιζόμενων σελίδων. Έτσι τελικά προτάθηκε η HTML 3.2, η οποία ενσωματώνει πλήθος 

από τα χαρακτηριστικά που είχαν χρησιμοποιήσει για την κατασκευή παγκόσμιου ιστού. Η 

HTML 3.2 είναι η τελευταία έκδοση της πιο δημοφιλούς γλώσσας του Web. 

2.5.4 Η γλώσσα Javascript

Η JavaScript  είναι γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχει  σαν σκοπό την παραγωγή 

δυναμικού  περιεχομένου  σε  ιστοσελίδες.  Είναι  client side γλώσσα  που  αρχικά 

δημιουργήθηκε για  χρήση εντός  των ιστοσελίδων.  Αυτό σημαίνει  ότι  η επεξεργασία του 

κώδικα Javascript και η παραγωγή του τελικού περιεχομένου HTML δεν πραγματοποιείται 

στον  server,  αλλά  στο  πρόγραμμα  περιήγησης  των  επισκεπτών.  Αυτό  έχει  και 

πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα.  Η  Javascript  δεν  έχει  καμία  απαίτηση  από  πλευράς 

δυνατοτήτων  του  server  για  να  εκτελεστεί  (επεξεργαστική  ισχύ,  συμβατό  λογισμικό 

διακομιστή), αλλά βασίζεται στις δυνατότητες του browser των επισκεπτών. Επίσης μπορεί 

να ενσωματωθεί σε στατικές σελίδες HTML.
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Η  προτυποποιημένη  έκδοσή  της  είναι  η  ECMAScript.  Έχει  δημιουργηθεί  από  την 

εταιρεία Netscape και παρόλο που το όνομά της παραπέμπει στην γλώσσα Java, δεν έχει 

κοινά σημεία και η σύνταξή της βασίζεται στην C.

Ο  κώδικας  της  γλώσσας  Javascript  (η  πρώτη  και  η  τελευταία  γραμμή)  φαίνεται 

παρακάτω.

<script language="javascript">

………………………………………………….. ;

…………………………………………………..; 

      </script>

2.5.5 Άλλα εργαλεία

Χρησιμοποιήθηκε  το  λογισμικό  Microsoft  Word για  τη  δημιουργία  των  φύλλων 

εργασιών για τους μαθητές, το  photoshop και η ζωγραφική των για το σχεδιασμό εικόνων 

και το Shalom Help Maker(v0.6.1) για η δημιουργία της βοήθειας για την εφαρμογή.

Εικόνα: το λογισμικό Shalom Help Maker

2.6 Ανάπτυξη της εφαρμογής 
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2.6.1 Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν

Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν τα εξής αρχεία:

Όνομα αρχείου Περιγραφή
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.kml. Είναι  το  αρχείο  που  συνδέει  όλα  τα  αρχεία  της 

εφαρμογής
Alex_inform.kml Αρχείο kml που περιλαμβάνει τη χάραξη της πορείας 

του  Μέγα  Αλεξάνδρου  με  χρήση  συντεταγμένων, 

ιστορικούς χάρτες και πληροφορίες πάνω στο Google 

Earth.
2Pella_Route.kml, 

1Darius_Route.kml, 

3Turkey(Sestus)_Route.kml, 

4Turkey(Troy)_Route.kml,

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 53Iraq(Baghdad)_Route.kml,

Περίπου 60 αρχεία kml για τη σχεδίαση της κίνησης 

με χρήση της εικόνας με το άλογο πάνω στην πορεία 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

start.htm Αρχείο html για την εκκίνηση της εφαρμογής
help Αρχείο  φτιαγμένο  με  το  ελεύθερο  λογισμικό 

shalomhelp για βοήθεια της εφαρμογής
menu.htm Αρχείο  html που  περιλαμβάνει  το  μενού  της 

εφαρμογής,  δηλαδή  κάποιες  γενικές  οδηγίες,  τα 

βίντεο, τα φύλλα εργασίας, και τη βοήθεια.

2.6.2 Σχεδίαση της εφαρμογής «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία του»

Το  λογισμικό  «Μέγας  Αλέξανδρος:  η  εκστρατεία  του»  δημιουργήθηκε 

χρησιμοποιώντας  τη  γλώσσα  KML,  τη  γλώσσα  HTML,  Shalom Help Maker (ελεύθερο 

λογισμικό  για  δημιουργία  βοήθειας  λογισμικών),  photoshop και  ζωγραφική  για  τη 

δημιουργία και επεξεργασία φωτογραφιών. Επίσης τον επεξεργαστή κειμένου για τα φύλλα 

εργασίας και στη δημιουργία κώδικα. 
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται με μια πρώτη ματιά το λογισμικό «Μέγας Αλέξανδρος: 

η εκστρατεία του».

Στο εκπαιδευτικό λογισμικό φαίνονται:

1. Η σχεδίαση με πράσινο χρώμα πάνω στο «Google Earth» της πορείας του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου 

2. Το μενού του λογισμικού στο οποίο περιέχονται

 Τα βίντεο που μπορεί να παρακολουθήσει ο χρήστης

 Φύλλα εργασίας για μαθητές

 Βοήθεια για την εφαρμογή

Σχεδίαση πορείας
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Για  τη  σχεδίαση  της  πορείας  χρησιμοποιήθηκε  η  γλώσσα  kml.  Βάση  αυτής 

τοποθετήθηκαν  σημεία (μέρη  που  πέρασε  ο  Μέγα  Αλέξανδρος)  πάνω  στην  υδρόγειο 

σφαίρα, εικόνες  (ιστορικοί  χάρτες),  διαδρομές  (η  πορεία  αποτελείται  από  την  ένωση 

πολλών  σημείων  πάνω στην  υδρόγειο  σφαίρα),  πάνω στη  διαδρομή  που  ακολούθησε  ο 

Μέγας Αλέξανδρος. Παρακάτω φαίνονται στον κώδικα kml με τη σειρά ο τρόπος σχεδίασής 

τους σε ένα αρχείο με όνομα Alex_inform.kml. 

Δημιουργία σημείων πάνω στο google earth με χρήση kml

<Placemark>

<name>(356 ΠΧ) Πέλλα</name>
<visibility>1</visibility>
<description> O Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε τον Ιούλιο του 356 π.Χ. στην Πέλλα, πρωτεύουσα του 
Μακεδονικού κράτους.Γονείς του ήταν ο βασιλιάς Φίλιππος Β' της Μακεδονίας και η πριγκήπισσα 
Ολυμπιάδα της Ηπείρου. <![CDATA[<ahref=http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE
%B3%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF
%81%CE%BF%CF%82>Περισσότερες πληροφορίες</a> ]]> 
 </description>

<LookAt>
<longitude>23.56433281062867</longitude>
<latitude>40.69626026695082</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>271382.2585473169</range>
<tilt>0</tilt>
<heading>-12.75252984664372</heading>
</LookAt>

<styleUrl>#khStyle673_copy1</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.54507653035443,40.74601081826408,41.96204196436915</coordinates>
</Point>

</Placemark>

Τοποθέτηση εικόνων πάνω στο google earth με χρήση kml 

39



<GroundOverlay id="khGroundOverlay1489">
<name>Μάχη του Γραννικού Ποταμού (χάρτης 1)</name>

<visibility>1</visibility>
<View id="khView1490">
<longitude>27.26820397230387</longitude>
<latitude>40.30727491422214</latitude>
<range>4050.174329617955</range>
<tilt>1.501398690015318e-011</tilt>
<heading>-1.401647703261138e-014</heading>
</View>

<Icon>
<href>files/granicus_1.jpg</href>
</Icon>

<LatLonBox id="khLatLonBox1492">
<north>40.31970180463237</north>
<south>40.29477604592213</south>
<east>27.28622449119181</east>
<west>27.24705118935902</west>

</LatLonBox>
</GroundOverlay>

Σχεδίαση διαδρομών πάνω στο google earth με χρήση kml

<Placemark>
<name>Ουζμπεκιστάν (Αλεξάνδρεια Εσχάτη)</name>

<LookAt>
<longitude>68.13194311747078</longitude>
<latitude>39.69828733955566</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>336091.6156201288</range>
<tilt>0</tilt>
<heading>-0.0002177095790663058</heading>
</LookAt>
<LineString>

<coordinates>
66.99687431284315,39.61394073374181,1335.167445385751 
67.01050846966849,39.67506640072472,1335.167445385751 
67.27140887181756,39.79137138647124,1478.438383654323 
67.45233167310715,39.85387473769701,1478.438383654323 
67.5562516907161,39.97925363407411,1478.438383654323 
67.5995246823523,39.90999185123654,1478.438383654323 
67.81579977931762,39.92565476250115,1478.438383654323 
67.93555391830185,39.93201944711206,1478.438383654323 
67.99889755820189,39.96706475354071,946.8603870398288 
68.35796562288527,39.95317271982699,946.8603870398288 
68.65636002318888,39.98472944250477,1898.813225141061 
69.00652281601805,39.96303322251448,1898.813225141061 
69.13437146767711,40.08131912524608,1898.813225141061 
69.31956566520523,40.139320359039,1898.813225141061 
69.37083340535264,40.14859262995402,1946.840747624367 
69.30910228046542,40.26007433166152,1946.840747624367 
</coordinates>

Σχεδίαση κινούμενου αντικειμένου 
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Τα κινούμενα αντικείμενα είναι σε ξεχωριστά αρχεία kml τα οποία βέβαια μπορούν να 

ενσωματωθούν και σε ένα αρχείο kml. Για κάθε σημείο φαίνεται για δύο χρονικές στιγμές το 

αντικείμενο  πάνω  στην  υδρόγειο  σφαίρα,  τα  στιγμιότυπα  του  οποίου  δείχνουν  την 

ψευδαίσθηση της κίνησης του αντικειμένου. 

Σχεδίαση  του μενού

Σχεδίαση του μενού για το λογισμικό «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία του» φτιάχτηκε 

με HTML  και Java Script.

Δημιουργία του αρχείου linker 
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<Placemark>
      <TimeSpan>
        <begin>-334-03-30T08:00:00Z</begin>

  <end>-334-03-30T12:15:00Z</end>
      </TimeSpan>
      <styleUrl>#hiker-east</styleUrl>
      <Point>
        <coordinates>22.54467711667951,40.74567358714949,141.0456776198432 </coordinates>
      </Point>
    </Placemark>



Tο  αρχείο  «ΜΕΓΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.kml»  συνδέει  όλα  τα  υπόλοιπα  αρχεία  της 

εφαρμογής. Η υλοποίησή του φαίνεται παρακάτω:

Δημιουργία βοήθειας για την εφαρμογή

Η βοήθεια της εφαρμογής η οποία εμφανίζεται στο μενού δημιουργήθηκε με τη βοήθεια 

ενός ελεύθερου λογισμικού και συγκεκριμένα του «Shalom Help Maker». Στην παρακάτω 

εικόνα  φαίνονται  τα  περιεχόμενα  της  βοήθειας  της  εφαρμογής  «Μέγας  Αλέξανδρος:  η 

εκστρατεία του».
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<NetworkLink>

<name> ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</name>

<description>
<![CDATA[<a href=menu.html>ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ</a>]]>.
</description>
<open>1</open>
<visibility>0</visibility>

</NetworkLink>



Εικόνα: Περιεχόμενα βοήθειας

Οι δύο παρακάτω εικόνες είναι παραδείγματα από το μενού βοήθεια της εφαρμογής.
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2.7  Μεθοδολογία ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Η παρούσα εφαρμογή έχει δημιουργηθεί πάνω στο γνωστό λογισμικό του Google Earth. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιοποίηση, την ευκολία στη χρήση, την ελκυστικότητα  του 

Google Earth καθώς επίσης και  τη δυνατότητα συγχώνευσης σε αυτό επιπλέον εργαλεία 

δημιουργήθηκε  ή  εφαρμογή  του  Μέγα  Αλεξάνδρου.  Σε  μια  έτοιμη  πλατφόρμα  που 

παρουσίαζε τη διαδρομή του Μέγα Αλεξάνδρου παρουσιάστηκαν σημεία, πληροφορίες για 

την πορεία του, βίντεο και φύλλα εργασίας για μαθητές.   

Στο  περιβάλλον  του  «Google  Earth»  είναι  ενσωματωμένη  μια  πυξίδα  που  δίνει 

δυνατότητα στο χρήστη να περιφέρει το χάρτη ή την περιοχή της υδρόγειου σφαίρας με τη 

βοήθεια  του  ποντικιού  προς  τα  σημεία  του  ορίζοντα  που  επιθυμεί.  Με τον  τρόπο αυτό 

βοήθιουνται οι μαθητές να αντιληφθούν την έννοια του προσανατολισμού, όπου συνήθως 

αντιμετωπίζουν  μαθησιακές  δυσκολίες.  Άλλες  μαθησιακές  δυσκολίες  που  μπορούν 

αντιμετωπισθούν  με  το  περιβάλλον  του  Google  Earth  είναι  η  σφαιρικότητα  της  Γης,  οι 

έννοιες  των  μεσημβρινών  και  των  παράλληλων  κύκλων,  μιας  και  πρόκειται  για  νοητές 

γραμμές και επομένως απαιτείται αφαιρετική σκέψη. Το μαθησιακό περιβάλλον προσφέρει 

επίσης  σημαντική  βοήθεια  στην  εκμάθηση  των  γεωγραφικών  συντεταγμένων  για  τον 

προσδιορισμό μιας τοποθεσίας ή την αναζήτηση μιας τοποθεσίας. 

Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο του «Google Earth» είναι η ενσωμάτωση σε αυτό του 

παγκόσμιου  ιστού,  οπότε  και  η  δυνατότητα  να  μπορούν  οι  μαθητές  μέσω  αυτού  να 

περιηγηθούν στο Διαδίκτυο και να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες.

Επιπλέον, στο περιβάλλον του «Google Earth» είναι ενσωματωμένος ένας χάρακας που 

με η βοήθεια του οι  μαθητές μπορούν να χαράξουν διαδρομές πάνω στη σφαίρα βλέποντας 

και την απόστασή τους, να σχεδιάζουν διάφορα πολύγωνα επιλέγοντας συγκεκριμένα σημεία 

κτλ.

Η δυνατότητα που έχει το «Google Earth» να αποθηκεύει στα «μέρη μου» πληροφορίες 

που μπορεί να θέλει να κρατήσει κάποιος μαθητής είναι ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα 

αυτού του λογισμικού.

Η  εκρηκτική  ανάπτυξη  και  συνεχιζόμενη  εξέλιξη  του  δικτυακού  περιβάλλοντος  του 

Google Earth και Google Maps καθώς καθιστά αναγκαία την εκμάθηση του περιβάλλοντος 

από τους μαθητές. 
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2.8 Χρήση της εφαρμογής

Για να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες της εφαρμογής «Μέγας 

Αλέξανδρος: η εκστρατεία του» πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω διαδικασίες.

Εγκατάσταση εφαρμογής

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής απαραίτητο είναι:

1) Να γίνει εγκατάσταση του «Google Earth»

2) Η εφαρμογή ξεκινάει πατώντας το αρχείο  start.html. Πριν πατηθεί ο σύνδεσμος 

για  να  ξεκινήσει  η  εφαρμογή  καλό  είναι  ο  εκπαιδευτικός  να  διαβάσει  τις 

σημειώσεις για την αρχικοποίηση της εφαρμογής.

Χρήση της εφαρμογής

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η πρώτη επαφή με την εφαρμογή.

Εικόνα: Η Εκπαιδευτική Εφαρμογή «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία του»
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Με χρήση των εργαλείων πλοήγησης και  zoom που είναι ενσωματωμένα στο «Google 

Earth» υπάρχει η δυνατότητα της περιήγησης από διάφορες οπτικές γωνίες, καθώς και την 

αλλαγή του μεγέθους της σφαίρας της Γης.

Πηγαίνοντας  στο  μενού  της  εφαρμογής  «Βίντεο»  ο  χρήστης  έχει  τη  δυνατότητα  να 

παρακολουθήσει βίντεο που αφορά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω στην 

υδρόγειο  σφαίρα.  Με  χρήση  των  κουπιών  που  εμφανίζονται  κατά  τη  διάρκεια 

παρακολούθησης του βίντεο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να σταματήσει το βίντεο, να το 

ξεκινήσει και πάλι ή να το ξανακούσει. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται αυτά τα κουπιά.

Εικόνα: Χρήση κουπιών για τα βίντεο της εφαρμογής

 Με  χρήση  των  εργαλείων  πλοήγησης  και  zoom που  αναφέραμε  παραπάνω  μπορεί 

κάποιος να μεταβεί στα κυριότερα μέρη που πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος. Κάνοντας κλικ 

πάνω σε αυτά τα σημεία μπορεί να διαβάσει διάφορες πληροφορίες, όπως για τις κυριότερες 

μάχες που έδωσε και να παρατηρήσει ιστορικούς χάρτες. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται 

μια ενδεικτική πληροφορία. 
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Εικόνα: Αναζήτηση πληροφοριών με χρήση πάνω στην πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Πατώντας  πάνω  στο  σύνδεσμο  «Περισσότερες  πληροφορίες»  όπως  φαίνεται  στην 

παρακάτω  εικόνα  μπορεί  ο  χρήστης  να  μεταβεί  στον  παγκόσμιο  ιστό,  που  είναι 

ενσωματωμένο στο λογισμικό «Google Earth» και να μάθει περισσότερες πληροφορίες για 

το συγκεκριμένο θέμα, ή για όποια άλλο θέμα θελήσει. Επιπλέον με χρήση των κουπιών 

εμπρός- πίσω ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στην προηγούμενη ή στην επόμενη 

σελίδα  του  παγκοσμίου  ιστού  που  έχει  επισκεφτεί  ο  χρήστης.  Αυτή  η  δυνατότητα  του 

λογισμικού είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημά του, γιατί ο χρήστης συνδέεται απευθείας στο 

διαδίκτυο που μπορεί οποιοσδήποτε να αναζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία.  Αντίστοιχα 

για να μεταβεί σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση φτάνει να πάει και να πληκτρολογήσει τη 

ζητούμενη διεύθυνση στην περιοχή της διεύθυνσης για το διαδίκτυο.
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Εικόνα: Η Εφαρμογή «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία του»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

3.1 Θεωρητικό μέρος

Η  χρήση  του   υπολογιστή  στη  διαδικασία  μάθησης  έχει  πλέον  καθιερωθεί  στην 

εκπαιδευτική  πράξη  ως  μια  διαρκώς  αυξανόμενη  ανάγκη  τόσο  στους  σχεδιαστές 

εκπαιδευτικής  πολιτικής,  όσο  και  στους  ίδιους  τους  εκπαιδευτικούς.  Η  ένταξη  του 

υπολογιστή στη διαδικασία μάθησης συνδέεται με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Η 

απαίτηση  χρήσης  εκπαιδευτικού  λογισμικού  εμπεριέχει  την  ανάγκη  αξιολόγησής  του.  Η 

αξιολόγηση  αποτελεί  μια  διαδικασία  συλλογής  δεδομένων  και  ερμηνείας  τους,  ώστε  να 

διαμορφώσουμε εμπεριστατωμένη κριτική άποψη για τον τρόπο με τον οποίο το αντικείμενο 

αξιολόγησης,  το  εκπαιδευτικό  λογισμικό,  ανταποκρίνεται  σε  προκαθορισμένα  κριτήρια 

ποιότητας.

Ειδικά  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης,  σημαντικό  είναι  να  εξετάσουμε  κυρίως  τις 

μαθησιακές  εμπειρίες των  μαθητών  και  να  οδηγηθούμε  σε  κρίσεις  σχετικά  με  την 

αποτελεσματικότητα,  αποδοτικότητα  και  αξία  της  εμπειρίας.  Για  την  επιτυχία  της 

διαδικασίας  ο  αξιολογητής  πρέπει  να  γνωρίζει  και  να  μπορεί  να  εφαρμόζει  ποικίλες 

μεθόδους αξιολόγησης καθώς και να είναι σε θέση να επιλέξει τις καταλληλότερες για την 

περίσταση. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να συλλέξει ποικίλα δεδομένα αξιολόγησης 

εφαρμόζοντας αποδοτικά αυτές τις μεθόδους.  Τέλος, θα συνθέσει μια κριτική εικόνα της 

όλης μαθησιακής εμπειρίας βασισμένος στα δεδομένα αυτά (έκθεση αξιολόγησης) αφού θα 

επισημαίνει κρίσιμα σημεία και θα προτείνει βελτιώσεις με τεκμήριο την έκθεση αυτή.

Τα σύγχρονα πλαίσια αξιολόγησης καλύπτουν την κοινωνική και πρακτική αποδοχή ενός 

εκπαιδευτικού λογισμικού,  υιοθετώντας την άποψη του Nielsen [Nielsen,  J.  1990] πως η 

συνολική αποδοχή ενός πληροφοριακού συστήματος, και κατ’ επέκταση ενός εκπαιδευτικού 

λογισμικού αποτελεί συνδυασμό της κοινωνικής και πρακτικής του αποδοχής. 

Ο  όρος  κοινωνική  αποδοχή  σχετίζεται  με  την  κοινωνική  βάση  ενός  εκπαιδευτικού 

συστήματος,  δηλαδή  με  το  μοντέλο  εκπαίδευσης  μιας  συγκεκριμένης  εκπαιδευτικής 

κοινότητας.
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Για παράδειγμα, όταν το μοντέλο είναι δασκαλοκεντρικό, ένα εκπαιδευτικό λογισμικό το 

οποίο προσφέρει απεριόριστο έλεγχο στο μαθητή συνήθως δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό και 

αντίστροφα.  Στην  ελληνική  πραγματικότητα  παρόλο  που  από  το  1981  τα  αναλυτικά 

προγράμματα  δίνουν  προτεραιότητα  στο  μαθητή,  παραμένει  σε  μεγάλο  βαθμό  το 

δασκαλοκεντρικό  μοντέλο  διδασκαλίας  το  οποίο  προϋποθέτει  κάποιον  που  προσφέρει 

γνωσιολογικά στοιχεία και κάποιον που τα δέχεται.

Η «από καθ’ έδρας» διδασκαλία είναι η συνηθέστερη μορφή παράδοσης και σε αυτό 

συντέλεσε η χαμηλή υλικοτεχνική υποδομή και η καθυστέρηση εφαρμογής της σύγχρονης 

τεχνολογίας  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Συνεπώς  ένα  εκπαιδευτικό  λογισμικό  που 

ασπάζεται  τις  μαθησιοκεντρικές  απόψεις  για  τη  διδασκαλία,  δηλαδή  το  γεγονός  ότι  η 

μάθηση  είναι  βασικά  ατομική  υπόθεση,  πιθανώς  δεν  είναι  κοινωνικά  αποδεκτό  στην 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Αφού  εξεταστεί  η  κοινωνική  αποδοχή  ενός  εκπαιδευτικού  λογισμικού,  τότε  η 

αξιολόγηση προχωρά στο να εξετάσει την πρακτική αποδοχή. 

Τέσσερις είναι οι βασικοί τομείς οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με την πρακτική αποδοχή 

ενός εκπαιδευτικού λογισμικού:

 Ο πρώτος αφορά την αξιολόγηση της ύλης που παρουσιάζεται μέσω των σύγχρονων 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

 Ο δεύτερος τομέας αφορά την παρουσίαση και την οργάνωση της ύλης. 

 Ο τρίτος καλύπτει τις διαδικασίες υποστήριξης και ενημέρωσης του λογισμικού και 

 Ο  τέταρτος  και  σημαντικότερος  σχετίζεται  με  την  αξιολόγηση  της  μάθησης 

(μαθησιακές εμπειρίες) που προκύπτει από τη χρήση και εφαρμογή του λογισμικού 

στο μαθητικό δυναμικό.

Κάθε ένας από τους τέσσερις τομείς εμπεριέχει έναν αριθμό παραμέτρων-κριτηρίων τα 

οποία θα πρέπει να καλύπτονται σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό, 

να  χαρακτηριστεί χρήσιμο σε εκπαιδευτικούς χώρους.

Φυσικά, πέρα από αυτούς τους τέσσερις βασικούς τομείς σημαντικό ρόλο στην επιλογή 

ενός  εκπαιδευτικού  λογισμικού,  παίζει  και  το  κόστος  του,  το  οποίο  όμως  δεν  είναι 
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ανεξάρτητο από αυτούς. Το κόστος θα πρέπει να εξεταστεί συγκριτικά σε περίπτωση που 

δύο ή περισσότερα προϊόντα φαίνεται να έχουν την ίδια εκπαιδευτική αξία. 

Το  παρακάτω  σχήμα  παρουσιάζει  ένα  διάγραμμα  με  όλα  τα  ζητήματα  που 

περιλαμβάνονται στο πλαίσιο αξιολόγησης [Γεωργιάδου Ε., Οικονομίδης Α. 2001].
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Εικόνα: Σχήμα μοντέλου αξιολόγησης

54



3.2  Τι είναι και ποιοι οι στόχοι της αξιολόγησης 

Ως αξιολόγηση μπορούμε να ορίσουμε τη συστηματική συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία 

πληροφοριών  για  οποιαδήποτε  πλευρά  ενός  προϊόντος,  με  στόχο  τη  διαπίστωση  της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του. 

Η αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει  αν θεωρήσουμε ότι  το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι 

ανεξάρτητο από την εκπαιδευτική κοινότητα στην οποία θα χρησιμοποιηθεί.

Η  αξιολόγηση,  έχει  πολλούς αντικειμενικούς  στόχους ιδιαίτερα  όταν  πρόκειται  για 

εκπαιδευτικό  λογισμικό.  Η αξιολόγηση είναι  χρήσιμη για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη (  κα-

τασκευαστές  του  προϊόντος  -  χρήστες),  ανεξάρτητα  από  το  βαθμό  εμπλοκής  τους  στο 

λογισμικό.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό χρειάζεται να αξιολογηθεί:

1. Από μαθησιακής άποψης, ώστε να εντοπίσουμε το βαθμό της αποτελεσματικότητας και 

καταλληλότητας του προϊόντος, καθώς και το σχεδιασμό νέων στρατηγικών, επιλογών 

και προτεραιοτήτων.

2. Από τεχνολογικής άποψης, ώστε να εντοπίσουμε το βαθμό αποτελεσματικότητας των 

τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του, το βαθμό καταλληλότητας 

των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του και τέλος το σχεδιασμό 

νέων στρατηγικών, επιλογών και προτεραιοτήτων από τεχνολογικής άποψης.

Για την αξιολόγηση θα πρέπει να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα:

 Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να επιφέρει ουσιαστικά μαθησιακά οφέλη;

 Επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι και πόση πρόοδος συντελείτε με τη    χρήση του;

 Πόσο κατάλληλο είναι ως εκπαιδευτικό μέσο για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό θέμα για 

το οποίο σχεδιάστηκε;

 Αξίζει  να χρησιμοποιηθεί  ο  υπολογιστής  και  το παρόν λογισμικό για  το  συγκεκριμένο 

περιεχόμενο; 

 Το λογισμικό είναι κατάλληλο να εισαχθεί στη διδακτική πράξη;

 Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές συγκριτικά με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας των 

αντίστοιχων διδακτικών ενοτήτων; 

 Η ποιότητα του περιεχομένου είναι ικανοποιητική;
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 Ποια στοιχεία χρειάζονται βελτίωση ώστε να προσφέρονται κι άλλες ευκαιρίες μάθησης;

 Πώς το προϊόν θα μπορούσε να γίνει πιο αποτελεσματικό;

 Ποια  εμπόδια  εντοπίστηκαν  με  τη  χρήση  του  και  με  ποιόν  τρόπο  αυτά  μπορούν  να 

αντιμετωπιστούν; 

 Ποια στοιχεία πιθανώς θα βελτίωναν το λογισμικό;

 Ποια στοιχεία θα βελτίωναν την επεκτασιμότητα του;

3.3   Ποιους αφορά η αξιολόγηση 

Η  αξιολόγηση  και  τα  αποτελέσματα  που  προκύπτουν  από  αυτή  αφορούν  όλα  τα 

εμπλεκόμενα μέλη ανεξάρτητα από τον βαθμό εμπλοκής τους στο λογισμικό. Η άποψη κάθε 

ομάδας αξιολόγησης είναι σημαντική για το προϊόν, παρόλο που μπορεί να μην έχει την ίδια 

βαρύτητα. 

Πιο συγκεκριμένα, αφορά την :

1. Αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού   λογισμικού  έξω  από  την  διδακτική  πράξη  και  

συγκεκριμένα:

  τους ειδικούς του περιεχομένου για την επιστημονική ορθότητα της πληροφορίας. 

  τους ειδικούς της πληροφορικής οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις τεχνολογίες και 

την αισθητική της εφαρμογής.

  την ομάδα των ειδικών της διδακτικής η οποία περιλαμβάνει τους παιδαγωγούς και 

τους ψυχολόγους.

       

2. Αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού   λογισμικού  μέσα  στην  διδακτική  πράξη  και  

συγκεκριμένα:

 τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι αξιολογούν το λογισμικό στην πράξη.

 τους μαθητές οι οποίοι είναι οι τελικοί αξιολογητές και στους οποίους απευθύνεται 

η  εφαρμογή.
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3.4 Θεωρητικό πλαίσιο αξιολόγησης

Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την  κοινωνική πραγματικότητα μέσα 

στην οποία λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα ή το λογισμικό που θα αξιολογηθεί. 

Οι  παράγοντες  που  διαμορφώνουν  ένα  σύστημα  αξιολόγησης  πρέπει  να  λαμβάνονται 

υπόψη στο θεωρητικό ή εννοιολογικό πλαίσιο της αξιολόγησης. 

Οι  παράγοντες  αυτοί  υποδιαιρούνται [Παναγιωτακόπουλος,Χ.,  Πιερρακέας,Χ., 

Πιντέλας,Π., 2003] σε :

1. προσωπικούς:   αναφέρονται  οι  γνώσεις,  οι  ικανότητες,  οι  εμπειρίες,  οι 

προσδοκίες, οι στάσεις και οι αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευόμενοι κατά την 

επαφή τους με το εκπαιδευτικό λογισμικό.

2. παιδαγωγικούς:  αναφέρονται το γνωστικό επίπεδο, οι διδακτικές μέθοδοι και 

τα είδη μάθησης. 

3. δημογραφικούς: συμπεριλαμβάνονται  τα χαρακτηριστικά  της  ομάδας-στόχου 

που  θα  χρησιμοποιήσει  το  υπό  αξιολόγηση  λογισμικό,  όπως  φύλο,  ηλικία, 

κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο κ.λπ.

4. οργανωτικούς: έχουν σχέση με την ανθρώπινη υποδομή, τον τρόπο οργάνωσης 

και τον τρόπο διαχείρισης πόρων.

5. τεχνολογικούς:  έχουν σχέση με τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή.

Οι παραπάνω παράγοντες δεν είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, αλλά συχνά ο ένας επηρεάζει 

λίγο ή περισσότερο τους υπόλοιπους.

3.4.1  Αξιολόγηση Διδακτικού Περιεχομένου

Το διδακτικό περιεχόμενο είναι ουσιαστικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και, 

κατ' επέκταση, του εκπαιδευτικού λογισμικού. Το εκπαιδευτικό λογισμικό δεν πρέπει να είναι 

απλώς η μετατροπή ενός ή περισσότερων βιβλίων ή εγχειριδίων σε ηλεκτρονική μορφή ούτε 

θα πρέπει να ακολουθεί βήμα προς βήμα την διδακτέα ύλη.

Ο στόχος δεν είναι η αντικατάσταση του έντυπου βιβλίου ή εγχειριδίου με ένα ηλεκτρονικό 

που θα διαβάζεται από την οθόνη του υπολογιστή, αλλά η συμπλήρωση και ο εμπλουτισμός του  
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διδακτικού υλικού.  Το εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να μεταφέρει την επιστημονική γνώση 

χωρίς διαστρεβλώσεις ή  παραλείψεις, που είναι δυνατόν να την αλλοιώσουν, αλλά να είναι 

επιστημονικά τεκμηριωμένη και αξιόπιστη. 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό,  αποβλέπει στη διαμόρφωση και υιοθέτηση στάσεων, αξιών 

και συμπεριφορών από τους εκπαιδευόμενους, και συνεπώς θα πρέπει να χαρακτηρίζεται τόσο 

για την επιστημονική τεκμηρίωση του όσο και για την υψηλή ποιότητα των περιεχομένων του 

[Παναγιωτακόπουλος,Χ., Πιερρακέας,Χ., Πιντέλας,Π., 2003].

3.4.2 Παιδαγωγική Προσέγγιση

Στο συγκεκριμένο λογισμικό δίνεται έμφαση στη διερευνητική και τη συνεργατική μάθηση 

μέσω δραστηριοτήτων, οι οποίες κινητοποιούν τα ενδιαφέροντα και τη φαντασία του μαθητή, 

ενθαρρύνουν  τη  δημιουργικότητά  του  και  την  έκφραση  των  συναισθημάτων  του,  την 

αυτενέργεια και την αυτονόμησή του και γενικότερα τον βοηθούν να αναπτύξει δεξιότητες, 

ενδυναμώνοντας έτσι την ικανότητα απόκτησης γνώσεων. 

Το  εκπαιδευτικό  λογισμικό  αντανακλά  και  υπηρετεί  συγκεκριμένες  παιδαγωγικές  και 

διδακτικές αρχές. Όλες οι θεωρίες μάθησης μπορεί να βρουν εφαρμογή κατά το σχεδιασμό και 

τη χρήση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού.

Τα  μοντέλα  που  φαίνεται  να  κυριαρχούν  είναι  αυτά  της  ταξινόμησης  του  Bloom (οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι ταξινομούνται σε 6 κατηγορίες: γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση,  

σύνθεση, αξιολόγηση) [Μικρόπουλος 2000] και οι θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης.

Αν το εκπαιδευτικό λογισμικό δεν παρέχει ένα ισχυρό αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, τότε 

ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας είναι ίσως καλύτερος.

Ο όρος «αλληλεπίδραση» χρησιμοποιείται στις θεωρίες της συμπεριφοράς, στις γνωστικές 

θεωρίες  μάθησης  και  στις  θεωρίες  οικοδόμησης  της  γνώσης,  με  διαφορετικούς  βέβαια 

τρόπους. 

Συνεπώς, η παιδαγωγική στρατηγική κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού λογισμικού 

εστιάστηκε στη συνεργατική διερευνητική μάθηση και όχι στην απομνημόνευση γνώσεων. 

Το διδακτικό περιεχόμενο του εκπαιδευτικού λογισμικού θα πρέπει να είναι οργανωμένο 

και  δομημένο  σε  ενότητες,  μέσα  από  τις  οποίες  σταδιακά  να  προσεγγίζονται  και  να 

επιτυγχάνονται  οι  εκπαιδευτικοί  στόχοι.  Οι  εκπαιδευτικές  διαδρομές  θα  πρέπει  να  είναι 
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ευέλικτες,  ώστε  ο  μαθητής  να  μπορεί  να  δημιουργεί  την  προσωπική  του  εκπαιδευτική 

διαδρομή. Το εκπαιδευτικό λογισμικό θα πρέπει να ενημερώνει κατάλληλα τους χρήστες του 

για  τις  προαπαιτούμενες  γνώσεις  και  δεξιότητες  για  την  αποτελεσματική  χρήση  του.  Ο 

μαθησιακός σκοπός και οι επιμέρους μαθησιακοί στόχοι του εκπαιδευτικού λογισμικού 

θα πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένοι και εμφανείς. 

Στις  σύγχρονες  αντιλήψεις  για  τη  μάθηση  και  τη  διδασκαλία  επικρατούν  οι  θεωρίες 

οικοδόμησης της γνώσης και της συνεργατικής μάθησης. Κατά τη σχεδίαση του εκπαιδευτικού 

λογισμικού  έχει  καταβληθεί  προσπάθεια  για  την  ενσωμάτωση των  παραπάνω θεωρητικών 

προσεγγίσεων. 

Παράλληλα,  το εκπαιδευτικό  λογισμικό  βοηθά το  μαθητή  να αναπτύξει  μεθοδολογικές 

δεξιότητες και να οδηγηθεί  στην έρευνα (πχ μελέτη πηγών, έρευνα, ταξινόμηση, ανάλυση, 

σύγκριση  και  διασταύρωση  πληροφοριών,  σύνθεση,  εξαγωγή  συμπερασμάτων  κ.λπ.), 

αναπτύσσουν την ερμηνευτική δεξιότητά του μέσω μιας συγκριτικής ματιάς στα γεγονότα και 

τέλος αναπτύσσουν την κριτική σκέψη του μέσω προβληματισμών, αποφεύγοντας την απλή 

παράθεση πληροφοριών.

3.4.3  Αξιολόγηση σχεδίασης και δόμησης περιεχομένου

Ο τρόπος δόμησης και σχεδίασης του εκπαιδευτικού λογισμικού θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη του τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από το γνωστικό αντικείμενο που υλοποιείται.

Υπάρχουν  γενικά  5  τρόποι  πλοήγησης  και,  κατ'  επέκταση,  δομής  και  οργάνωσης 

περιεχομένων που χρησιμοποιούνται συνήθως:  η γραμμική ή σειριακή,  η ιεραρχική,  η μεικτή-

ιεραρχική,  η  ομόκεντρη  και  η  υπερμεσική [  Μακράκης  Β.  (2000)  ]. Κάθε  εκπαιδευτικό 

λογισμικό μπορεί να ακολουθεί έναν από τους τρόπους αυτούς ή να συνδυάζει περισσότερους 

σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη δομή και οργάνωση περιεχομένων, 

με λογική σύνδεση και συνοχή, να διευκολύνει την απόκτηση νέων γνώσεων με το γνωσιακό 

υπόβαθρο και επίπεδο των μαθητών.

Ο τρόπος παρουσίασης και δόμησης θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να  ενσωματώνεται 

εύκολα στο αναλυτικό πρόγραμμα και να παρέχει στο δάσκαλο και στο μαθητή τη δυνατότητα 

να πλοηγηθεί σε αυτό ευέλικτα και να το χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του.
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Το λογισμικό έχει μεγάλη σημασία να παρέχει στο δάσκαλο τη δυνατότητα να σχεδιάσει 

το μάθημα του με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού, να πειραματιστεί, να δοκιμάσει 

διδακτικές παρεμβάσεις στηριζόμενος στο εκπαιδευτικό λογισμικό και το περιεχόμενο του.

3.4.4   Αξιολόγηση Λειτουργικότητας

Με τον όρο  λειτουργικότητα  [Παναγιωτακόπουλος,Χ.,Πιερρακέας,Χ.,Πιντέλας,Π.,2003] 

αναφερόμαστε στην καταλληλότητα, από χρηστικής άποψης, του εκπαιδευτικού λογισμικού 

για  την ομάδα χρηστών στην οποία απευθύνεται,  στην αξιοπιστία του ως προς την ανοχή 

βλαβών, την απουσία σφαλμάτων ή τη δυνατότητα ανάκαμψης όταν παρουσιάζεται σφάλμα. 

Επίσης, αναφερόμαστε σε δυνατότητες που σχετίζονται με την αποδοτικότητα σε ότι αφορά το 

χρόνο απόκρισης και τις απαιτήσεις σε πόρους του συστήματος. 

Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να ελέγχονται και να αξιολογούνται όχι μόνο οι βασικές 

λειτουργίες  του  εκπαιδευτικού  λογισμικού,  αλλά  και  οι  εναλλακτικές  συσκευές  που 

ενσωματώνει, οι εφαρμογές πολυμέσων που χρησιμοποιεί και η βοήθεια που προσφέρει. 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό, για να μπορεί να εξυπηρετήσει τους στόχους για τους οποίους 

δημιουργήθηκε  και  να  καλύψει  τις  ανάγκες  της  ομάδας  των  χρηστών  στους  οποίους 

απευθύνεται, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από: 

1. Καταλληλότητα  (suitability): αφορά τη συμβατότητά του με τα χαρακτηριστικά της 

ομάδας  εκπαιδευομένων  στους  οποίους  απευθύνεται  και  τη  δυνατότητα  του  να 

καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους εκπαιδευτικούς στόχους για τους οποίους 

σχεδιάστηκε.

2. Αξιοπιστία  (reliability)   ως προς τη λειτουργία του.  Για να είναι  αξιόπιστο το εκ-

παιδευτικό λογισμικό, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από: 

 Ωριμότητα  (maturity),  δηλαδή  οι  περιπτώσεις  αποτυχίας  ολοκλήρωσης  μιας 

διαδικασίας λόγω σφάλματος ή δυσλειτουργίας του ίδιου του λογισμικού πρέ-

πει να είναι οι ελάχιστες δυνατές ή ανύπαρκτες. 

 Ανοχή βλαβών (fault tolerance), δηλαδή να διατηρεί ορισμένο βαθμό απόδοσης 

ακόμα  και  σε  περιπτώσεις  σφαλμάτων  ή  «παγώματος»  του  περιβάλλοντος 

διεπαφής (interface).
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 Δυνατότητα ανάκαμψης (recoverability), δηλαδή να μπορεί να ανακτά το ρυθμό 

απόδοσης του ύστερα από βλάβες και να μπορεί να διορθώνει δεδομένα που επηρεάστηκαν 

από τη βλάβη σε εύλογο χρονικό διάστημα και με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια.

3. Αποδοτικότητα  (efficiency)  στις  λειτουργίες  του,  απαιτώντας  μικρούς  χρόνους 

απόκρισης (time behavior) στις επιλογές και στις εντολές του χρήστη. 

4. Ευχρηστία (usability) ακόμα και για μη έμπειρους χρήστες. 

5. Ασφάλεια  (security) που σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό λογισμικό θα πρέπει να είναι 

ασφαλές, παρέχοντας προστασία στα δεδομένα και στις εργασίες τόσο των χρηστών του.

3.4.5  Αξιολόγηση συμβατότητας

Με τον όρο  συμβατότητα  αναφερόμαστε  στις  δυνατότητες  εύκολης  εγκατάστασης  και 

επανεγκατάστασης, επαναχρησιμοποίησης και συνεργασίας με το υλικό και τις συσκευές των 

στοιχείων πολυμέσων, στις δυνατότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με άλλες εφαρμογές 

όπως επεξεργαστές κειμένου και ενσωμάτωσης της δυνατότητας πρόσβασης στο Internet.

Είναι  πολύ  σημαντικό  το  εκπαιδευτικό  λογισμικό  να  έχει  δυνατότητα 

μεταφοράς(portability),   να μπορεί δηλαδή να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε διάφορα 

εργαστηριακά περιβάλλοντα.

Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης (reusability,) ώστε 

να λειτουργήσει ως τμήμα ή σε συνεργασία με μια άλλη εφαρμογή σχετική με τους σκοπούς 

του  συγκεκριμένου  εκπαιδευτικού  λογισμικού.  Τέλος πρέπει  να  χαρακτηρίζεται  από 

διαλειτουργικότητα  (interoperability) δηλαδή  υπάρχει  η  δυνατότητα  του εκπαιδευτικού 

λογισμικού  να  συνεργάζεται  με  άλλα προγράμματα  και  εφαρμογές.  Επίσης,  θα  πρέπει  να 

ενσωματώνει  δυνατότητα  πρόσβασης  στο  Internet,  καθώς  και  συνεργασία  με  δικτυακές 

εφαρμογές ευρείας χρήσης (π.χ. Web Browsers, βιβλιοθήκες κ.λπ.).

Η  τεχνολογική  αξιολόγηση  ενός  λογισμικού  περιλαμβάνει,  επίσης  την  αξιολόγηση 

εργαλείων που  θα  πρέπει  να  διαθέτει  ώστε  η  χρήση  του  και  η  διαχείριση  του  να  είναι 

περισσότερο αποδοτικές.

Τα εργαλεία αυτά κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εργαλεία διαχείρισης τάξης
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Το εκπαιδευτικό λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει στο δάσκαλο να διαχειρίζεται την τάξη 

του  όσο  γίνεται  περισσότερο  αποδοτικά.  Ο  δάσκαλος  θα  πρέπει  να  μπορεί  να  εισάγει, 

διαγράφει,  διορθώνει  γενικά  στοιχεία  μαθητών  σε  μια  τάξη,  να  διατηρεί  αρχείο  των 

δραστηριοτήτων κάθε  μαθητή και  να διαχειρίζεται  τα αρχεία αυτά εύκολα.  Χρήσιμη είναι 

επίσης η δυνατότητα ανάλυσης της επίδοσης των μαθητών από το εκπαιδευτικό λογισμικό και 

της ενημέρωσης του δασκάλου. Τέλος, είναι σημαντικό να έχει ο δάσκαλος τον έλεγχο του 

εκπαιδευτικού λογισμικού, επιλέγοντας το ρυθμό της εξέλιξης της εφαρμογής και ρυθμίζοντας 

ιδιότητες του ήχου, του βίντεο και άλλων στοιχείων.

2. Εργαλεία διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού 

Οι δυνατότητες διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού αφορούν κυρίως την εισαγωγή νέου και 

τη διαμόρφωση του υπάρχοντος περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται. 

Έτσι, θα πρέπει να παρέχονται δυνατότητες εύχρηστης και εύκολης αναζήτησης, συλλογής-

μεταφοράς  (download)  μαθησιακού  υλικού,  αλλά και  δυνατότητες  ανάπτυξης  μαθησιακού 

υλικού από τον δάσκαλο.

3. Εργαλεία διαχείρισης ασκήσεων-εκπαιδευτικών σεναρίων από το δάσκαλο

Οι  δυνατότητες  διαχείρισης  ασκήσεων  και  εκπαιδευτικών  σεναρίων  αφορούν  την 

εισαγωγή νέων και τη διαμόρφωση ασκήσεων και εκπαιδευτικών σεναρίων. Η ευκολία και η 

ευχρηστία των δυνατοτήτων διαχείρισης ασκήσεων και εκπαιδευτικών σεναρίων, καθώς και η 

ευχρηστία  των δυνατοτήτων διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού,  καθορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό το χρόνο που απαιτείται από το δάσκαλο για την καθημερινή προετοιμασία του3.

3.5  Δυσκολίες Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση εκπαιδευτικού  λογισμικού αποτελεί μια δύσκολη υπόθεση, αφού οφείλει να 

καλύπτει  ένα  ευρύ  φάσμα  θεμάτων.  Επίσης  πρέπει  να  βασίζεται  σε  ένα  προκαθορισμένο 

σύνολο προδιαγραφών και  αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη  χρήση του προϊόντος 

που αξιολογείται. 

Η αξιολόγηση είναι μια χρονοβόρα διαδικασία όπου εμπλέκονται  πολλές ομάδες και η 

χρηματοδότηση  της  προσπάθειας  αποτελεί  βασικό  παράγοντα  για  την  αποτελεσματική 

υλοποίησή της. 
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3.6 Μέθοδοι αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

Για την αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού υπάρχει μια τυπική διαδικασία η οποία 

σχετίζεται άμεσα με τη σχεδίασή του. Μπορεί να γίνει κατά την υλοποίηση του λογισμικού, με 

σκοπό τη βελτίωσή του, μπορεί να γίνει πριν την ένταξή του στη μαθησιακή διαδικασία, με 

βάση κάποια κριτήρια αξιολόγησης και με πιλοτική εφαρμογή του. Επίσης μπορεί να γίνει 

κατά την εφαρμογή του λογισμικού στη εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Πειραματικές Μέθοδοι

Αυτή η διαδικασία γίνεται με χρήση ερωτηματολογίου τα μαθησιακά αποτελέσματα της 

διδασκαλίας  με  τη  χρήση  του  λογισμικού  και  συγκρίνονται  με  τα  αποτελέσματα  της 

παραδοσιακής  διδασκαλίας  σε  μια  ομάδα  ελέγχου.  Αξιολογείται  με  αξιόπιστο  τρόπο  από 

μαθητές για την απόκτηση γνώσης.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει και μετα-έρευνες (διερεύνηση σε ένα δεύτερο 

επίπεδο των αποτελεσμάτων ενός μεγάλου αριθμού ερευνών με περιορισμένο δείγμα ή τοπικό 

χαρακτήρα) που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ένα ανώτερο επίπεδο. 

2. Check lists

Με αυτή  τη  μέθοδο  διερευνάται  εάν  στο  λογισμικό  υπάρχουν  και  σε  ποιο  βαθμό 

ορισμένα χαρακτηριστικά που κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες (παιδαγωγική και αισθητική - 

τεχνική αξιολόγηση). Στηρίζεται στη χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων που αναφέρονται στην 

παιδαγωγική και στην τεχνική πλευρά του λογισμικού.

Όσο  μεγαλώνει  η  ανάγκη  για  την  ύπαρξη  αξιόπιστων  εκπαιδευτικών  λογισμικών,  οι 

διάφορες  προσπάθειες  διαμόρφωσης  κατάλληλων  «καταλόγων  επιλογής»  (check  lists)  που 

έγιναν έχουν δεχτεί κριτική όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους.

Η κριτική αυτή φαίνεται να συνέβαλε ώστε στις λίστες κριτηρίων να θεωρείται απαραίτητο 

να  υπάρχουν  και  ανοιχτές  ερωτήσεις  που,  σε  συνδυασμό  με  τις  κλειστές,  που  αφορούν 

συγκεκριμένα  κριτήρια  που  πράγματι  μπορούν  να  απαντηθούν  με  ένα  ναι  και  ένα  όχι, 

προσφέρουν σημαντικά αξιολογικά συμπεράσματα.

3. Ποιοτικές Μέθοδοι
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Αυτή  η  διαδικασία  αφορά  την  αξιολόγηση  σε  συγκεκριμένα  περιβάλλοντα  και 

καταστάσεις, όπως είναι η μέθοδος η οποία στηρίζεται στη διάκριση των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ σχεδιαστή – χρήστη, εκπαιδευτικού – χρήστη και εκπαιδευτικού – σχεδιαστή.

Λεπτομερειακά  κατά  τη  διάρκεια  μιας  διδακτικής  διαδικασίας  υποστηριζόμενης  από 

ψηφιακά μέσα οι παραπάνω αλληλεπιδράσεις έχουν τις παρακάτω διαστάσεις:

Αλληλεπίδραση διδάσκων – μαθητής.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό συνδυάζεται με δραστηριότητες στην τάξη και λειτουργεί είτε 

προς  την  κατεύθυνση της  πρόκλησης ερωτημάτων και  συζητήσεων είτε  ως  υποστηρικτικό 

υλικό  για  την υλοποίηση ενός  project  είτε  ως  πλούσιο οπτικοαουστικό  υλικό.  Σε αυτή τη 

διαδικασία  πρέπει  να  ενισχύεται  η  ομαδική  εργασία  και  αυτό  άλλα  λογισμικά  το  έχουν 

ενσωματωμένο στη λογική τους και άλλα όχι.

Επιπλέον  διαμορφώνονται  διαφορετικές  πια  σχέσεις  υπευθυνότητας  όσον  αφορά  τη 

μαθησιακή διαδικασία και φαίνεται ότι  με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων η ευθύνη 

αυτή μεταφέρεται όλο και περισσότερο από τον εκπαιδευτικό στα παιδιά.

Επίσης  αλλάζει  ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού,  που  από  μεταδότης  πληροφοριών  γίνεται 

συντονιστής, οργανωτής και υποστηρικτής της μάθησης. Αξιολογώντας  ένα  λογισμικό 

πρέπει να βλέπουμε κατά πόσο αυτό στηρίζει αυτούς τους παραπάνω ρόλους:

Αλληλεπίδραση σχεδιαστής – μαθητής

Σε αυτήν την περίπτωση, το λογισμικό ελέγχεται κατά πόσο το λογισμικό δίνει περιθώρια 

αυτονομίας στους μαθητές ή τους κατευθύνει απόλυτα σε μια συγκεκριμένη διαδικασία.

 Επίσης  σημαντικό,  δεν  είναι  μόνο  ο  βαθμός  αυτονομίας,  αλλά  και  το  κατά  πόσο το 

περιεχόμενο  είναι  κατάλληλο  για  τον  βαθμό  αυτονομίας  που  το  λογισμικό  αφήνει  στους 

μαθητές,  ώστε  αυτοί  ούτε  να  κουράζονται  με  ένα  υπερβολικά  απλοϊκό  και  περιορισμένο 

γνωστικά περιεχόμενο ούτε να απογοητεύονται με ένα δύσκολο περιεχόμενο στο οποίο δεν 

μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν με το βαθμό αυτονομίας που απαιτεί το λογισμικό.

Αλληλεπίδραση σχεδιαστής - διδάσκων

Σε  κάθε  λογισμικό  σημασία  έχει  η  αλληλεπίδρασή  του  με  τον  εκπαιδευτικό.  Είναι 

κατάλληλη αυτή η προσέγγιση με αυτά που ο εκπαιδευτικός επιδιώκει, είναι σύμφωνη με τις 

θεωρίες  που  αυτός  υιοθετεί,  τον  «αφήνει»  να  παίξει  το  ρόλο  που  θέλει  να  παίξει,  τον 
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εξυπηρετεί στην κάλυψη των στόχων του προγράμματος, αξίζει τον κόπο και τα χρήματα που 

θα ξοδευτούν [Σολομωνίδου,Χ. 2006]. 

3.7 Αξιολόγηση της εφαρμογής «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία 
του»

3.7.1 Περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία του» κατασκευάστηκε 

βασιζόμενο σε συγκεκριμένες διαδικασίες  λαμβάνοντας υπόψη  την ύλη της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Υπουργείου Παιδείας και όσα αναφέρονται πιο πάνω 

για τα εκπαιδευτικά λογισμικά.

Κατά  τη  διάρκεια  της  κατασκευής  του  έγινε  συνεχής  διαμορφωτική  αξιολόγηση  από 

καθηγητές  πληροφορικής.  Επίσης  έχουμε  λάβει  συμβουλές  από  δασκάλους  και  καθηγητές 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εξέλιξη στην κατασκευή του λογισμικού εξαρτάτο από τις 

παρατηρήσεις  που  αφορούσαν  διάφορα  χαρακτηριστικά  του  λογισμικού  (λειτουργικότητα, 

αισθητική, εργονομία κ.λ.π ).

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του λογισμικού και στα πλαίσια της αξιολόγησης 

του παρόντος λογισμικού από πλευράς λειτουργικότητας και ευχρηστίας,  εκτός των άλλων 

δημιουργήσαμε δύο ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε μαθητές. Για όλα τα βήματα και 

τους τρόπους που χρησιμοποιήσαμε για τη συλλογή δεδομένων θα αναφερθούμε εκτενέστερα 

στη συνέχεια.

Η αξιολόγηση από πλευράς των μαθητών στηρίχθηκε στην παρατήρηση της χρήσης του 

παρόντος  λογισμικού  από  ομάδα   μαθητών  της  Α’  τάξης  του  9ου αθλητικού  γυμνασίου 

Ιωαννίνων  σε  εργαστηριακό  περιβάλλον.  Αυτή  η  τάξη  επιλέχτηκε  ως  δείγμα  για  την 

αξιολόγηση αυτού του λογισμικού. Το λογισμικό δημιουργήθηκε και για άλλες τάξεις και των 

δύο  βαθμιδών  της  εκπαίδευσης,  αλλά  λόγω  πίεσης  του  χρόνου  σε  αυτή  την  εργασία  θα 

παρουσιαστεί δειγματικά, μόνο η αξιολόγηση από Α’ γυμνασίου και αργότερα θα γίνει και σε 

άλλες τάξεις όπως και σε λύκειο και δημοτικό.

Σκοπός  ήταν  να  εγκαταστήσουμε  το  λογισμικό  σε  εργαστήριο  πληροφορικής  ενός 

σχολείου, να το παρουσιάσουμε και να το εκτελέσουμε μαζί με μαθητές της Α’ γυμνασίου που 

είχαν διδαχθεί το κομμάτι αυτό της ύλης και στο τέλος να τους υποβάλουμε ερωτήσεις σχετικά 

με την εφαρμογή. 
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Κατά τη διάρκεια επιλογής σχολείου για την αξιολόγηση της εφαρμογής παρατηρήθηκε το 

εξής:  Στα περισσότερα σχολεία  Ιωαννίνων οι  υπολογιστές  έχουν  το Λειτουργικό  Σύστημα 

Windows 2000, αυτό έχει ως αρνητική συνέπεια να μην είναι δυνατόν να γίνει εγκατάσταση 

του λογισμικού «Google Earth» με αποτέλεσμα και της εφαρμογής «Μέγας Αλέξανδρος: η 

εκστρατεία του». Αυτό επειδή το λογισμικό «Google Earth» απαιτεί  Λειτουργικό Σύστημα 

από Windows XP και πιο σύγχρονα λογισμικά. Τελικά βρέθηκε το 9ο αθλητικό γυμνάσιο που 

έχει εγκατεστημένο στο εργαστήριο πληροφορικής το Λειτουργικό Σύστημα Windows XP.

Οπότε σαν  πρώτη φάση στο εργαστήριο πληροφορικής έγινε αρχικά η εγκατάσταση του 

«Google Earth» και μετά της εφαρμογής «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία του». Κατά την 

εγκατάσταση δεν παρατηρήθηκε κάποιο λειτουργικό πρόβλημα. Το εργαστήριο έχει γρήγορο 

ίντερνετ, οπότε εγκαταστάθηκε γρήγορα το «Google Earth» και μετά και η εφαρμογή μας.

Εξηγήθηκε  στους  μαθητές  τι  θα  ακολουθήσει  και  πως  δεν  θα  αξιολογηθούν  για  τις 

απαντήσεις  στις  ερωτήσεις  που θα  τους  δοθούν και  πως  τα ερωτηματολόγια  όπως  και  τα 

φύλλα εργασίας είναι μόνο για αξιολόγηση της εφαρμογής μας που αφορά την ιστορία του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Αμέσως μετά δόθηκε στους μαθητές το pre_test, το οποίο φαίνεται στο παράρτημα. Κάθε 

μαθητής είχε ένα Id Code ο οποίος χρησιμοποιήθηκε και για το post_test που είναι η τελευταία 

φάση της διαδικασίας.

Σε  δεύτερη φάση έγινε μια παρουσίαση του λογισμικού και τις βασικές λειτουργίες του 

όπως: τον τρόπο που οι μαθητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα βίντεο της εφαρμογής, 

πώς να χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία του λογισμικού, πώς να χρησιμοποιούν τη βοήθεια 

κλπ.  Επίσης  έγινε  η  παρουσία  των  βασικών   εννοιών  που  θέλουμε  να  διδάξουμε  όπως 

φαίνονται  στις  διαφάνειες  που είναι  στο πρώτο παράρτημα της  εργασίας.  Σκοπός είναι  να 

αξιολογήσουμε  το  λογισμικό  για  διαθεματικά  θέματα:  της  ιστορίας,  γεωγραφίας  και 

μαθηματικών. Τα φύλλα εργασίας γι’ αυτές τις έννοιες είναι στο δεύτερο παράρτημα αυτής 

της εργασίας.

Σαν τρίτη φάση έγινε παρουσίαση του λογισμικού και του τρόπου λειτουργίας του στους 

μαθητές.  Εξηγήθηκε  στους  μαθητές  η  λειτουργία  της  εφαρμογής  «Μέγας  Αλέξανδρος:  η 

εκστρατεία  του»  με  χρήση του  «Google  Earth»,  χειρισμός  διαφόρων  εργαλείων  που είναι 

ενσωματωμένα σε αυτό, η χρήση της βοήθειας του λογισμικού, την παρακολούθηση βίντεο, 

άνοιγμα των φύλλων εργασίας και την πλοήγηση μέσα από το «Google Earth» στο διαδίκτυο.

Αφήσαμε τους μαθητές να εξερευνήσουν μόνοι τους το λογισμικό.
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Τα παιδιά δε δυσκολεύτηκαν σχεδόν καθόλου στην κατανόηση της χρήσης του λογισμικού 

και αυτό οφείλεται στην εξοικείωση που είχαν με το διαδίκτυο και με τον Internet Explorer. 

Πολλοί  μαθητές  ανέφεραν  επίσης  ότι  είχαν  ξαναχρησιμοποιήσει  λειτουργίες  του  «Google 

Earth».

Σε τέταρτη φάση δόθηκαν ασκήσεις στους μαθητές. 

Για  το  μάθημα  της  ιστορίας  στο  κεφάλαιο  της  διδασκαλίας  της  ιστορίας  του  Μέγα 

Αλεξάνδρου  δόθηκαν  οι  ασκήσεις  που  φαίνονται  στο  δεύτερο  παράρτημα  της  εργασίας: 

Σκοπός αυτών των ασκήσεων είναι, οι μαθητές μέσα από τη διερεύνηση να μάθουν βασικές 

πληροφορίες για την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πληροφορίες για τον Αλέξανδρο, 

πληροφορίες για τις κατακτήσεις του, πληροφορίες για ιστορικά μέρη κτλ. 

Για το μάθημα των μαθηματικών για το κεφάλαιο της διδασκαλίας  της περιμέτρου του 

τριγώνου και της έννοιας της ταχύτητας δόθηκαν οι ασκήσεις που φαίνονται στο παράρτημα 

της εργασίας: Σκοπός αυτών των ασκήσεων είναι:

 να εμπεδώσουν τα παιδιά της 1ης γυμνασίου την έννοια της περιμέτρου του τριγώνου, 

την ονοματολογία από τις πλευρές του.

 Καθώς επίσης και τη μετατροπή μεταξύ μονάδων μήκους

Η παραπάνω δραστηριότητα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα πολύγωνα.

Σκοπός της δεύτερης δραστηριότητας στο μάθημα των μαθηματικών είναι:

 Να εξοικειωθούν  οι μαθητές 1ης γυμνασίου με την έννοια της ταχύτητας

 Καθώς επίσης και τη μετατροπή μεταξύ μονάδων 

Μετά συγκεντρώθηκαν τα αποτελέσματα των ασκήσεων.

Για  τελευταία φάση δόθηκαν στους μαθητές τα  post_test. Παρατηρήθηκε το εξής: ενώ 

όταν διαβάζανε και συμπληρώνανε το pre_test δείχνανε πιο ανήσυχα επειδή δεν θυμότανε τις 

απαντήσεις,  στη  φάση  του  post_test προσπαθούσανε  να  γράψουν  παρόλο  ότι  η  ώρα 

διδασκαλίας είχε τελειώσει και θα μπορούσαν να φύγουν. 
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3.7.2 Αναλυτικά στοιχεία από τα ερωτηματολόγια των μαθητών

Στη  συνέχεια  ακολουθούν  πίνακες  και  γραφήματα   με  αναλυτική  καταγραφή  των 

απαντήσεων των μαθητών για κάθε τμήμα και τάξη χωριστά, στις αντίστοιχες ερωτήσεις που 

τους δόθηκαν.

Ηλικία: 13 χρονών

Σχολείο: 9ο Αθλητικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων

Τάξεις: Α1, Α3

17 Αγόρια και 13 Κορίτσια 

Στην  ερώτηση  Α:  Αν  έχουν  διδαχθεί  στο  πλαίσιο  του  μαθήματος  της  ιστορίας,  την 

εκστρατεία και την πορεία του Μ. Αλεξάνδρου, το 63% απάντησε Ναι και το 37% απάντησε 

Όχι στο Pre_test Το ίδιο ποσοστό απάντησαν και στο Post_test. Στο γράφημα που ακολουθεί 

φαίνεται ξεκάθαρα η αντίστοιχη αναπαράσταση.

Pre_test Post_test

Ε
ρώ

τη
ση

 Α

Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό
  

Ναι 19 63% Ναι 19 63%
Όχι 11 37% Όχι 11 37%
Σύνολο 30  Σύνολο 30  

Ερώτηση Α

63%

37%

63%

37%
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Ναι Όχι
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Post_test
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Στην ερώτηση Α1 για να γράψουν αν γνωρίζουν που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος στο 

Pre_test  παρατηρήθηκε  ότι  κανένας  δεν  θυμόταν  την  πόλη.  Αντιθέτως  μετά  από  την 

εξερεύνηση της εφαρμογής σε ποσοστό 97% των μαθητών θυμηθήκαν που είχε γεννηθεί. Στον 

πίνακα και στο γράφημα που ακολουθούν φαίνονται αυτά τα αποτελέσματα.

Pre_test Post_test

Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό

Ε
ρώ

τη
ση

 Α
 

1

Σωστή 

Απάντηση 0 0%

Σωστή 

Απάντηση 29 97%
Λάθος 30 100% Λάθος 1 3%
Σύνολο 30  Σύνολο 30  

Ερώτηση Α1
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100%97%

3%
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Σωστή Απάντηση Λάθος

Pre_test

Post_test
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Στην  ερώτηση Α2 για να γράψουν αν γνωρίζουν που πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος στο 

Pre_test παρατηρήθηκε ότι μόνο σε ποσοστό 3% θυμόταν την πόλη. Αντιθέτως μετά από την 

εξερεύνηση της εφαρμογής σε ποσοστό 90% των μαθητών θυμηθήκαν που είχε πεθάνει. Στον 

πίνακα και στο γράφημα που ακολουθούν φαίνονται αυτά τα αποτελέσματα.

Pre_test Post_test

Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό

Ε
ρώ

τη
σ

η
 Α

 2 Βαβυλώνα 1 3% Βαβυλώνα 27 90%
Λάθος 29 97% Λάθος 3 10%
Σύνολο 30  Σύνολο 30  

Ερώτηση Α2
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Ερώτηση Α3: Σε αυτήν την ερώτηση για το μάθημα της ιστορίας, οι μαθητές ρωτήθηκαν 

αν  γνώριζαν τους  γονείς  του Αλεξάνδρου και  αν ναι  να  γράψουν  τα ονόματά τους.  Στον 

παρακάτω πίνακα και γράφημα φαίνεται ότι 20% από τους μαθητές γνώριζαν τους γονείς του 

Αλέξανδρου, ενώ μετά την εξερεύνηση του λογισμικού οι μαθητές που γνώριζαν τους γονείς 

ήταν 97%.

Pre_test Post_test

Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό

Ε
ρώ

τη
σ

η
 Α

 3 Ναι 6 20% Ναι 29 97%
Όχι 24 80% Όχι 1 3%
Σύνολο 30  Σύνολο 30  

Ερώτηση Α3
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Μετά  στην ερώτηση  Α4  στους  μαθητές  υποβλήθηκε  το  ερώτημα  για  το  μάθημα  της 

ιστορίας, να απαντήσουν αν γνώριζαν ποιος ήταν ο δάσκαλος του Μέγα Αλέξανδρου. Πριν την 

εξερεύνηση του λογισμικού κανένας από τους μαθητές δεν γνώριζε την απάντηση ενώ μετά 

κατά 97% από το σύνολο θυμόταν την απάντηση. Στον πίνακα και γράφημα που ακολουθούν 

φαίνονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές.

Pre_test Post_test

Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό

Ε
ρώ

τη
σ

η
 Α

 4 Αριστοτέλης 0 0% Αριστοτέλης 29 97%
Δεν ξέρω 30 100% Δεν ξέρω 1 3%
Σύνολο 30  Σύνολο 30  

Ερώτηση Α4
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Ερώτηση Β: Σε αυτήν την ερώτηση οι μαθητές ρωτήθηκαν αν στο πλαίσιο του μαθήματος 

των μαθηματικών έχουν διδαχθεί τα είδη των τριγώνων. Στον παρακάτω πίνακα και γράφημα 

φαίνεται ότι μόνο 57% από τους μαθητές θυμόταν ότι είχαν διδαχθεί τα είδη των τριγώνων, 

ενώ μετά την εξερεύνηση του λογισμικού όλοι οι μαθητές θυμήθηκαν ότι είχαν διδαχθεί αυτή 

την έννοια. 

Pre_test Post_test

Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό

Ε
ρώ

τη
σ

η
 Β

Ναι 17 57% Ναι 30 100%
Όχι 13 43% Όχι 0 0%
Σύνολο 30  Σύνολο 30  

Ερώτηση Β
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Μετά στην ερώτηση Β1 στους μαθητές που είχαν διδαχθεί τα είδη τριγώνων υποβλήθηκαν 

να απαντήσουν ποια είναι  αυτά.  Σε ποσοστό 37% από το σύνολο θυμόταν,  ενώ μετά που 

παρακολούθησαν  το  λογισμικό  90%  από  το  σύνολο  θυμηθήκαν  τα  είδη  τριγώνων.  Στον 

παρακάτω πίνακα και γράφημα φαίνονται τα αποτελέσματα αυτής της ερώτησης.

Pre_test Post_test

Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό

Ε
ρώ

τη
σ

η
 Β

.1 Σωστά  11 37% Σωστά  27 90%
Δεν ξέρω 19 63% Δεν ξέρω 3 10%
Σύνολο 30  Σύνολο 30  

Ερώτηση Β.1
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Ερώτηση Β2: Σε αυτήν την ερώτηση για το μάθημα και πάλι των μαθηματικών, οι μαθητές 

ρωτήθηκαν αν στο πλαίσιο του μαθήματος τους έχουν διδαχθεί την έννοια της ταχύτητας. Στον 

παρακάτω πίνακα και γράφημα φαίνεται ότι μόνο 10% από τους μαθητές είχαν διδαχθεί την 

έννοια της ταχύτητας, ενώ μετά την παρουσίαση και εξερεύνηση του λογισμικού το ποσοστό 

αυτό ανέβηκε κατά 97%. Στον παρακάτω πίνακα και γράφημα φαίνονται τα αποτελέσματα 

αυτής της ερώτησης.

Pre_test Post_test

Ε
ρώ

τη
σ

η
 Β

2

Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό
Ναι 3 10% Ναι 29 97%
Όχι 27 90% Όχι 1 3%
Σύνολο 30  Σύνολο 30  

Ερώτηση Β2
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Μετά στην ερώτηση Β.2  οι μαθητές που απάντησαν ότι  είχαν διδαχθεί  την έννοια της 

ταχύτητας να δώσουν έναν ορισμό, παράδειγμα της έννοιας αυτής. Πριν την παρουσίαση των 

εννοιών και εξερεύνηση του λογισμικού κανένας από τους μαθητές δεν γνώριζε την απάντηση, 

90% απάντησαν ‘δεν ξέρω’ και 10% έδωσαν λάθος απάντηση. Μετά κατά 97% από το σύνολο 

θυμόταν και κατάλαβαν την έννοια της ταχύτητας. Στον πίνακα και γράφημα που ακολουθούν 

φαίνονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές.

Pre_test Post_test

Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό

Ε
ρώ

τη
ση

 

Β
.2

Σωστή Απ. 0 0% Σωστή Απ. 29 97%
Λάθος 3 10% Λάθος 1 3%
Δεν ξέρω 27 90% Δεν ξέρω 0 0%
Σύνολο 30 30

Ερώτηση Β.2
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Ερώτηση  Γ1: Σε  αυτήν  την  ερώτηση  οι  μαθητές  ρωτήθηκαν  αν  στο  πλαίσιο  του 

μαθήματος της γεωγραφίας έχουν διδαχθεί τη έννοια του ημισφαιρίου. Στον παρακάτω πίνακα 

και γράφημα φαίνεται ότι μόνο 57% από τους μαθητές θυμόταν ότι είχαν διδαχθεί τα είδη των 

τριγώνων,  ενώ μετά την εξερεύνηση του λογισμικού όλοι οι  μαθητές θυμήθηκαν ότι  είχαν 

διδαχθεί αυτή την έννοια. 

Pre_test Post_test

Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό

Ε
ρώ

τη
σ

η
 Γ

1 Ναι 17 57% Ναι 30 100%
Όχι 13 43% Όχι 0 0%
Σύνολο 30  Σύνολο 30  

Ερώτηση Γ1
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Μετά στην ερώτηση Γ.1  οι μαθητές που απάντησαν ότι είχαν διδαχθεί την έννοια των 

ημισφαιρίων να δώσουν έναν ορισμό ή παράδειγμα της έννοιας αυτής. Πριν την παρουσίαση 

των εννοιών και εξερεύνηση του λογισμικού σε ποσοστό 27% από το σύνολο γνώριζε την 

απάντηση,  7% απάντησαν  ‘λάθος’  και  67% δεν  έδωσαν  καμία  απάντηση.  Μετά  από  την 

παρουσίαση και εξερεύνηση του λογισμικού 83% από το σύνολο κατάλαβαν την έννοια του 

ημισφαιρίου. Στον πίνακα και γράφημα που ακολουθούν φαίνονται οι απαντήσεις που έδωσαν 

οι μαθητές.

Pre_test Post_test

Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό Κατηγορίες Απαντήσεις Ποσοστό

Ε
ρώ

τη
ση

 Γ
.1

Σωστή 

απάντηση 8 27%

Σωστή 

απάντηση 25 83%
Λάθος 2 7% Λάθος 2 7%
Χωρίς 

Απάντηση 20 67%

Χωρίς 
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Η επόμενη ερώτηση  Γ2  αφορούσε  και  πάλι  το  μάθημα  της  γεωγραφίας.  Οι  μαθητές 

ρωτήθηκαν αν είχαν διδαχθεί την έννοια του γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους. 

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν με ένα ‘ναι’ ή με ‘όχι’. Τα ερωτηματολόγια έδειξαν ότι 

37% από το σύνολο απάντησαν ‘ναι’ και 63% απάντησαν ‘όχι’. Μετά από την παρουσίαση και 

την εξερεύνηση του λογισμικού οι απαντήσεις έδειξαν 100% και 0% αντίστοιχα. Στον πίνακα 

και γράφημα που ακολουθούν φαίνονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές.
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Μετά στην ερώτηση Γ.2  οι μαθητές που απάντησαν ότι είχαν διδαχθεί την έννοια των 

γεωγραφικών συντεταγμένων να δώσουν έναν ορισμό ή παράδειγμα της έννοιας αυτής. Πριν 

την παρουσίαση των εννοιών και εξερεύνηση του λογισμικού σε ποσοστό 17% από το σύνολο 

γνώριζε την απάντηση, 7% απάντησαν ‘λάθος’ και 77% δεν έδωσαν καμία απάντηση. Μετά 

από την παρουσίαση και  εξερεύνηση του λογισμικού 93% από το σύνολο κατάλαβαν την 

έννοια των συντεταγμένων, σε ποσοστό 3% από το σύνολο απάντησε λάθος και 3% δεν έδωσε 

απάντηση. Στον πίνακα και γράφημα που ακολουθούν φαίνονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι 

μαθητές.
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3.7.3 Αποτελέσματα αξιολόγησης

Η δημιουργία και η αξιολόγηση της εφαρμογής «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία του» 

που πραγματοποιήθηκε και αξιολογήθηκε στα μέσα του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 είναι 

μια  διαφορετική  προσέγγιση διδασκαλίας  που διέγειρε  το ενδιαφέρων  όλων των μαθητών. 

Ανεξαρτήτου του επιπέδου γνώσεων, ηλικίας και φύλου, οι μαθητές καθηλώθηκαν με προσοχή 

στην εφαρμογή καθ’όλη τη διάρκεια  της  ώρας.  Η πλειοψηφία  χαρακτήρισε  την εφαρμογή 

ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική.

Η  διαδικασία  αξιολόγησης  της  εφαρμογής  που  πραγματοποιήθηκε  στους  μαθητές 

γυμνασίου,  δεν  μπορεί  να  χαρακτηριστεί  ως  διαδικασία  δοκιμής  αποδοτικότητας  για  τη 

διεξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας. Οι συνθήκες 

ήταν τέτοιες που μόνο σαν παρουσίαση της εφαρμογής μπορεί να εκληφθεί και όχι σαν ένα 

χρησιμοποιούμενο  εργαλείο  σε  κανονική  ώρα  μαθήματος.  Όμως  ήταν  μια  πολύ  καλή 

δοκιμασία  για  συλλογή  πρώτων  εντυπώσεων,  παρατηρήσεων  και  αποτελεσμάτων.  Τα 

αποτελέσματα  έδειξαν  πως  οι  μαθητές  αντέδρασαν θετικά  προς  τέτοιου  είδους  προτάσεις, 

χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά λογισμικά. 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία του» μπορεί να αποτελέσει 

εργαλείο  για  τους  εκπαιδευτικούς  ώστε  να  επιτευχθούν  στόχοι  για  διάφορες  θεματικές 

ενότητες όχι μόνο της ιστορίας, αλλά και γεωγραφίας και μαθηματικών και στις δύο βαθμίδες 

της εκπαίδευσης. 

Η  χρήση  αυτού  του  λογισμικού  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη  συμπλήρωση  μιας  διδακτικής 

διαδικασίας,  αλλά  ίσως  μπορεί  να  λειτουργήσει  και  αυτόνομα.  Με  ένα  ειδικό  φιλικό 

περιβάλλον διεπαφής, είναι εύκολο στην πλοήγηση και σαν συνέπεια και απόδοση της γνώσης 

στους  μαθητές,  χωρίς  ιδιαίτερες  ικανότητες  από τους  μαθητές.  Το  λογισμικό  προκαλέι  το 

ενδιαφέρον  των  μαθητών  καθώς  περιέχει  πολλαπλές  αναπαραστάσεις  του  γνωστικού 

αντικειμένου όπως βίντεο, ήχο, εικόνα, κείμενο κ.τ.λ..

Το λογισμικό δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε υλικό και λογισμικό, καθώς γίνεται εύκολα 

η εκτέλεσή της με χρήση και μόνο της εφαρμογής «Google Earth». Με τον ίδιο τρόπο που 

γίνεται  σε  όλα  τα  εκπαιδευτικά  λογισμικά,  ο  εκπαιδευτικός  προϋποθέτει  να  προετοιμάσει 

κατάλληλα το μάθημα δηλαδή να σχεδιάσει τη διδακτική ώρα και μετά να αναλάβει το ρόλο 

του συντονιστή.

Με κατάλληλες  δραστηριότητες  και  σενάρια  που ο εκπαιδευτικός  μπορεί  να σχεδιάσει 

αυτό το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα βοηθητικό εργαλείο για αρκετά θέματα 

που διδάσκονται στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων στα σχολεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο

4.1 Συμπεράσματα – ανακεφαλαίωση

Η γνώση και η χρήση της Νέας Τεχνολογίας για την κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού, 

αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την διδασκαλία. Ο εκπαιδευτικός που έχει την ικανότητα να 

κατασκευάζει  εκπαιδευτικά  λογισμικά,  έχει  και  το  πλεονέκτημα  να  το  προσαρμόζει  στις 

ανάγκες  της  δικής  του  τάξης,  στο  γνωστικό  επίπεδο,  αλλά  και  στις  ιδιαιτερότητες  των 

μαθητών του, να κάνει την κατάλληλη επιλογή υλικού, αλλά και χρήσης μέσα στην τάξη. Ο 

εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τους μαθητές στην επίτευξη των διδακτικών 

στόχων  μέσα από το  διαθέσιμο  υλικό  της  τάξης,  αλλά και  από το  σύγχρονο  τεχνολογικό 

περιβάλλον που τείνει πλέον να καθιερωθεί στα σχολεία.

Εισάγοντας τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός δεν 

είναι πλέον το κέντρο της αίθουσας και οι μαθητές είναι δυσκολότερο να επικεντρώσουν την 

προσοχή τους σ’ αυτόν.  Ο εκπαιδευτικός πλέον αναλαμβάνει  το ρόλο του καθοδηγητή και 

παρέχει  την  απαιτούμενη  βοήθεια  όταν  αυτό  του  ζητηθεί.  Αυτό  προϋποθέτει  ότι  ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να προετοιμαστεί κατάλληλα, να προχωρήσει δηλαδή στο σχεδιασμό 

μαθημάτων –παραδόσεων εντάσσοντας οργανικά το εκπαιδευτικό λογισμικό.

Η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού στην τάξη αποτελεί καινοτομία και δημιουργεί ένα νέο 

διδακτικό μοντέλο, το οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον και ενεργοποιεί την ανταπόκριση και την 

συμμετοχή  των  μαθητών  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Η  δημιουργία  λογισμικού  για 

εκπαιδευτική χρήση, βασίζεται στη φιλοσοφία των νέων εκπαιδευτικών προτύπων, τα οποία 

στοχεύουν στην προσωπική διερεύνηση και ενεργή συμμετοχή του μαθητή στην μαθησιακή 

διαδικασία,  στην  αναπροσαρμογή  της  διδακτέας  ύλης,  μέσα  από  δομικές  αλλαγές  των 

Αναλυτικών  Προγραμμάτων,  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  βασίζονται  στη  σύγχρονη  διδακτική 

μεθοδολογία  των  μοντέρνων  θεωριών  μάθησης,  καθώς  και  στον  επαναπροσδιορισμό  του 

ρόλου του εκπαιδευτικού,   σε συνδυασμό με τη χρήση της πολυμεσικής τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση. 

Τα  φύλλα  εργασίας  και  σενάρια  που  παρουσιάζονται  σε  αυτήν  την  εργασία  είναι 

ενδεικτικά.  Οποιοσδήποτε  εκπαιδευτικός  έχει  τη  δυνατότητα  να  δημιουργήσει  δικά  του 

διαθεματικά φύλλα και σενάρια εργασίας και για άλλες γνωστικές ή διαθεματικές γνωστικές 

περιοχές. Το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα να φτιαχτούν σενάρια και φύλλα εργασίας και 

για  άλλες  τάξεις  του  δημοτικού,  γυμνασίου  και  λυκείου  και  το  γεγονός  ότι  το  λογισμικό 

μπορεί  να  ενισχυθεί  και  από  άλλα  εργαλεία  π.χ.  εισαγωγή  υπερμεσικής  πληροφορίας  σε 
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άλλους συνδέσμους μπορεί να γίνει κατάλληλο και για κατάρτιση ενηλίκων, σε άλλα  target 

groups και οπουδήποτε άλλού χάρη της ευελιξίας του.

4.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Η  εφαρμογή  «Μέγας  Αλέξανδρος:  η  εκστρατεία  του»  δημιουργήθηκε  στα  πλαίσια 

διπλωματικής εργασίας για την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου με χρήση του  Google 

Earth.  Κατά  τη  διάρκεια  της  υλοποίησης  της  εφαρμογής,  καθώς  και  της  δημιουργίας 

δραστηριοτήτων για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, δεν υπήρχε αρκετός χρόνος 

για  να καλυφθούν  και  άλλα θέματα  για  τα ίδια  μαθήματα της  ιστορίας  – γεωγραφίας  και 

μαθηματικών, αλλά και για άλλα μαθήματα. Παράδειγμα: για το μάθημα των μαθηματικών 

(τις  κατερσιανές  συντεταγμένες,  θέματα  γεωμετρίας  για  πολύγωνα  κ.τ.λ.),  θέματα 

πληροφορικής (αναζήτηση πληροφορίας, αντιγραφή – επικόλληση, δημιουργία βίντεο κ.τ.λ.) 

ίσως και για θέματα θρησκευτικών, φυσικής, βιολογίας και για περιβαλλοντικά θέματα. 

Όσον αφορά το ελεύθερο λογισμικό  του «Google Earth» μπορεί να αξιοποιηθεί ευρέως 

στην εκπαίδευση, επειδή είναι ένα ελκυστικό περιβάλλον με πολλά εργαλεία και πάνω από 

όλα  επιδέχεται  την  πρόσθεση  αλληλεπιδραστικών  μέσων  όπως  βίντεο,  εικόνες,  σημεία, 

γεωμετρικά σχήματα, κινούμενων αντικειμένων κ.τ.λ..
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Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ. Διεύθυνση: 

http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Ο 

Τα Pre – test που δόθηκαν στους μαθητές

Pre-test

Id Code.

Ημερομηνία γέννησης (π.χ. 15/4/1994)………………………………………………...

Φύλλο…………………………………………………………………………………...

Εργασία Πατέρα………………………………………………………………………...

Εργασία Μητέρας……………………………………………………………………….

Σχολική Τάξη…………………………………………………………………………...

Όνομα σχολείου………………………………………………………………………...

Διαβάζεις τα μαθήματά σου με ηλεκτρονικό υπολογιστή;……………………………..

Χρησιμοποιείς το Google earth;………………………………………………………...

Αν ναι για ποιο λόγο;…………………………………………………………………...

Α. Έχεις διδαχθεί, στο πλαίσιο το μαθήματος της ιστορίας, την εκστρατεία και την πορεία του 

Μ. Αλεξάνδρου;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι θυμάσαι:

1. Πού γεννήθηκε; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι γράψε την πόλη που γεννήθηκε 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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2. Πού πέθανε; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι γράψε την πόλη που πέθανε 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Ξέρεις ποιοι ήταν οι γονείς του;  ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι γράψε τα ονόματά τους 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………............

4. Ποιος ήταν ο δάσκαλός του; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι γράψε το όνομά του 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Β.1 Έχεις διδαχθεί, στο πλαίσιο του μαθήματος των μαθηματικών, τα είδη των τριγώνων;  

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι περιέγραψε όσα είδη θυμάσαι  με δικά σου λόγια , με παραδείγματα ή με κάποιον 

ορισμό……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Β.2 Έχεις διδαχθεί, στο πλαίσιο του μαθήματος των μαθηματικών, την έννοια της ταχύτητας; 

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι περιέγραψε την με δικά σου λόγια ή με ένα παράδειγμα ή με έναν ορισμό. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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Γ.1 Έχεις διδαχθεί, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωγραφίας την έννοια του ημισφαιρίου; 

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι περιέγραψε την με δικά σου λόγια ή με ένα παράδειγμα ή με έναν ορισμό. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Γ.2 Έχεις διδαχθεί, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωγραφίας τις έννοιες  του γεωγραφικού 

μήκους και γεωγραφικού πλάτους; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι περιέγραψε τις έννοιες αυτές με δικά σου λόγια, με παραδείγματα ή με έναν ορισμό. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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Οι  διαφάνειες  για  την  παρουσίαση  του  λογισμικού  που  έγινε  στους  μαθητές  1ης 

Γυμνασίου.
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Τα Post – test που δόθηκαν στους μαθητές 

Post-test

Id Code.

Ημερομηνία γέννησης (π.χ. 15/4/1994)………………………………………………...

Φύλλο…………………………………………………………………………………...

Εργασία Πατέρα………………………………………………………………………...

Εργασία Μητέρας……………………………………………………………………….

Σχολική Τάξη…………………………………………………………………………...

Όνομα σχολείου………………………………………………………………………...

Διαβάζεις τα μαθήματά σου με ηλεκτρονικό υπολογιστή;……………………………..

Χρησιμοποιείς το Google earth;………………………………………………………...

Αν ναι για ποίο λόγο;…………………………………………………………………...

Α. Έχεις διδαχθεί, στο πλαίσιο το μαθήματος της ιστορίας, την εκστρατεία και την πορεία του 

Μ. Αλεξάνδρου;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι θυμάσαι:

5. Πού γεννήθηκε; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι γράψε την πόλη που γεννήθηκε 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

6. Πού πέθανε; ΝΑΙ ΟΧΙ
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Αν ναι γράψε την πόλη που πέθανε 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

7. Ξέρεις ποιοι ήταν οι γονείς του;  ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι γράψε τα ονόματά τους 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………............

8. Ποιος ήταν ο δάσκαλός του; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι γράψε το όνομά του 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Β.1 Έχεις διδαχθεί, στο πλαίσιο του μαθήματος των μαθηματικών, τα είδη των τριγώνων;  

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι περιέγραψε όσα είδη θυμάσαι  με δικά σου λόγια , με παραδείγματα ή με κάποιον 

ορισμό……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

Β.2 Έχεις διδαχθεί, στο πλαίσιο του μαθήματος των μαθηματικών, την έννοια της ταχύτητας; 

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι περιέγραψε την με δικά σου λόγια ή με ένα παράδειγμα ή με έναν ορισμό. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

Γ.1 Έχεις διδαχθεί, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωγραφίας την έννοια του ημισφαιρίου; 

ΝΑΙ ΟΧΙ
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Αν ναι περιέγραψε την με δικά σου λόγια ή με ένα παράδειγμα ή με έναν ορισμό. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

Γ.2 Έχεις διδαχθεί, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωγραφίας τις έννοιες  του γεωγραφικού 

μήκους και γεωγραφικού πλάτους; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι περιέγραψε τις έννοιες αυτές με δικά σου λόγια, με παραδείγματα ή με έναν ορισμό. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Ο 

Τα φύλλα εργασίας που δόθηκαν στους μαθητές

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ /ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ονόματα μαθητών/τριων ομάδας:

Δραστηριότητα 1

Από το μενού της  εφαρμογής  «Μέγας Αλέξανδρος:  η εκστρατεία  του» παρακολουθήστε 

προσεκτικά ολόκληρο το βίντεο και μετά απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις. 

Ερώτηση 1:

Απαντήστε με σωστό ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις:

Η εκστρατεία του Μέγα Αλέξανδρου ξεκινά από τον Ινδό ποταμό.      ---------

Αρχικά ο Μέγας Αλέξανδρος κυριαρχεί στην Μ. Ασία.     ---------

Η Αλεξάνδρεια ιδρύεται στη Βαβυλώνα.     ---------

Ο Μ. Αλέξανδρος πεθαίνει  στην Πέλλα.     ---------

Ο Αλέξανδρος ήθελε να κατακτήσει τον τότε γνωστό κόσμο.     ---------

Τον Αλέξανδρο στην Αίγυπτο τον δέχτηκαν σαν απελευθερωτή.     ---------

Ο Αλέξανδρος κατέχτησε και την Αμερική.     ---------

Ερώτηση 2:

Που και πότε γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος;

Απάντηση: ………………………………………………………………..

Ερώτηση 3:
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Που και πότε πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος;

Απάντηση: ………………………………………………………………..

Ερώτηση 4:

Συμπληρώστε το κενό της πρότασης με την σωστή απάντηση.

Ο Μ. Αλέξανδρος πέθανε σε ηλικία . ………. χρονών.

• 33 χρονών 

• 40 χρονών  

• 55 χρονών 

• 75 χρονών

Ερώτηση 5:

Από τι πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος;

Απάντηση: ………………………………………………………………..

Δραστηριότητα 2

Κάντε κλικ πάνω στην πόλη της Αλεξάνδρειας που ίδρυσε ο Αλέξανδρος στην Αίγυπτο και 

διαβάστε της πληροφορίες που σας δίνονται.

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις

Πότε ιδρύθηκε η Αλεξάνδρεια από τον Αλέξανδρο;  

Απάντηση: …………………………………………………………………

Που ίδρυσε την πόλη της Αλεξάνδρειας ο Αλέξανδρος;

Απάντηση: …………………………………………………………………..

Πως αναγνωρίστηκε μετά η πόλη της Αλεξάνδρειας;
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Απάντηση: ……………………………………………………………………..

Δραστηριότητα 3

Κάντε κλικ πάνω στον Υδάσπη που έδωσε άλλη μια μάχη ο Αλέξανδρος και διαβάστε της 

πληροφορίες που σας δίνονται.

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις

Με ποιον και πότε ο Αλέξανδρος έδωσε μάχη;  

Απάντηση: …………………………………………………………………

Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτής της μάχης;

Απάντηση: …………………………………………………………………..

        …………………………………………………………………..

        …………………………………………………………………..

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ονόματα μαθητών/τριων ομάδας:

Δραστηριότητα 1

Πάνω στη Γη με τη βοήθεια του εργαλείου του Πολυγώνου που θα το βρείτε στο μενού 

Προσθήκη  Πολύγωνο ενώστε τρεις πόλεις που πέρασε ο Μ. Αλέξανδρος, όπως στο 

παράδειγμα της παρακάτω εικόνας.  
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Απαντήστε στις ερωτήσεις:

Ερώτηση 1: Το σχήμα που σχηματίστηκε πως ονομάζεται; Κυκλώστε τη σωστή απάντηση.

 Τρίγωνο

 Τετράγωνο

 Γραμμή 

 Κύκλος

Ερώτηση 2:  Οι γραμμές του τριγώνου από πόσες κορυφές περνούν; Κυκλώστε τη σωστή 

απάντηση.

 1(μία)

 2 (δύο) 

 3 (τρεις) 

 4 (τέσσερεις) 

Ερώτηση 2:  Με τη βοήθεια του λογισμικού και με χρήση και πάλι του εργαλείου Πολύγωνο 

ενώστε 4 πόλεις που πέρασε ο Μ. Αλέξανδρος. Παράδειγμα ενώστε τις: Ισσό, Τύρο, 

Γαυγάμηλα, Βαβυλώνα. 

Το σχήμα που δημιουργήσατε πιο είναι; 

Απάντηση: …………………….

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ονόματα μαθητών/τριων ομάδας:  
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Δραστηριότητα 1

Προετοιμασία με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού: Πηγαίνετε στο μενού του Google earth στην 

Προβολή  Πλέγμα.

Μετακινήστε την Υδρόγειο σφαίρα παρατηρώντας τον Ισημερινό, τον Πρώτο Μεσημβρινό και 

τα περαιτέρω χωρίσματα της Γης. 

Ερώτηση 1:

Αντιστοιχίστε την πρώτη με τη δεύτερη στήλη.

Πέλλα

Γρανικός Βόρειο ημισφαίριο

Ισσός

Τύρος

Αλεξάνδρεια Νότιο ημισφαίριο 

Γαυγάμηλα

Υδάσπη

Βαβυλώνα
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Ερώτηση 2:

Αντιστοιχίστε την πρώτη με τη δεύτερη στήλη.

Πέλλα

Γρανικός Ανατολικό ημισφαίριο

Ισσός

Τύρος

Αλεξάνδρεια Δυτικό ημισφαίριο 

Γαυγάμηλα

Υδάσπη

Βαβυλώνα

Ερώτηση 2:

Συμπληρώστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων με τις λέξεις: βόρεια ή νότια. 

Η Πέλλα βρίσκεται πιο --------------- από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου βρίσκεται πιο --------------------- από την Πέλλα.

Η Ισσός βρίσκεται πιο -------------------- από τη Βαβυλώνα.

Τα Γαυγάμηλα βρίσκονται πιο --------------------- από την Τύρο.

Η Τύρος βρίσκεται πιο --------------------------από τα Γαυγάμηλα.

Ερώτηση 3:

Συμπληρώστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων με τις λέξεις: ανατολικά ή δυτικά. 

Η Βαβυλώνα βρίσκεται πιο ----------------------------- από την Τύρο.

Η Τύρος βρίσκεται πιο ----------------------- από τη Βαβυλώνα.

Η Πέλλα βρίσκεται πιο ------------------------ Γαυγάμηλα.

Τα Γαυγάμηλα βρίσκονται πιο ------------------------- από την Πέλλα.

Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου βρίσκεται πιο -------------------------- από το Γρανικό.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ονόματα μαθητών/τριων ομάδας:

Δραστηριότητα 1

Από το μενού της  εφαρμογής  «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία  του» παρακολουθήστε 

προσεκτικά ολόκληρο το βίντεο και μετά απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Ερώτηση 1:

Απαντήστε με σωστό ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις:

Ο  Μ. Αλέξανδρος σκότωσε τον Δαρείο.        ---------

Ο Αλέξανδρος πέθανε στην Βαβυλώνα.    ---------

Ο  Μ. Αλέξανδρος στην Αίγυπτο αναγνωρίστηκε ως γιο του Δία.      ---------

Ερώτηση 2:

Συμπληρώστε τη σωστή φράση που λείπει από τις παρακάτω προτάσεις.

Ο Μ. Αλέξανδρος φτάνει στον Ινδό ποταμό  ………………………………. .

• το 323 π.Χ

101



• το 334 π.Χ

• το 345 π.Χ

• το 324 π.Χ

Ο Μ. Αλέξανδρος ήθελε να φτάσει μέχρι ……………………………………. .

• την Βαβυλώνα 

• την Ινδία 

• το τέλος του κόσμου 

• την Πέλλα

Ο μακεδονικός στρατός πολέμησε δύο φορές με τους ……………………………… .

• Βαβυλώνιους

• Αλεξανδρινούς 

• Πέρσες

• Αθηναίους

Η Αλεξάνδρεια είναι  ………………………

• στη Βαβυλώνα 

• στην Κιλικία 

• στον Γρανικό 

• στον Νείλο 

Δραστηριότητα 2

 

Με  κλικ  πάνω  στα  μέρη  (Πέλλα,  Γρανικός,  Τύρος,  Αλεξάνδρεια,  Γαυγάμηλα,  Υδάσπη, 

Βαβυλώνα) που φαίνονται στο λογισμικό «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία του», διαβάστε 

πληροφορίες για αυτά και για την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μετά απαντήστε τις 

παρακάτω ερωτήσεις.

Ερώτηση 1:

Ποιοι ήταν οι γονείς του Μεγάλου Αλεξάνδρου;
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Απάντηση:

…………………………………………………………………………………………

Ερώτηση 2:

Αντιστοιχίστε τη δεξιά με την αριστερή στήλη.

Πέλλα 333 Π.Χ.

Αλεξάνδρεια 356 Π.Χ.

Γαυγάμηλα 334 Π.Χ.

Ισσός 326 Π.Χ.

Βαβυλώνα 332 Π.Χ.

Γρανικός 332 Π.Χ.

Τύρος 331 Π.Χ.

Ερώτηση 3:

Ποια ήταν η πρώτη μάχη του Μ.Αλεξάνδρου εναντίον  των Περσών; Κυκλώστε τη σωστή 

απάντηση.

1. Η μάχη των Γαυγαμήλων.

2. Η μάχη της Ισσού.

3. Η μάχη στο Γρανικό ποταμό.

4. Η μάχη στους Πασαργάδες.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ονόματα μαθητών/τριων ομάδας:

Δραστηριότητα 1

103



Με κίνηση zoom του ποντικιού φέρτε την προβολή της Γης όπως στην εικόνα παρακάτω. 

Πηγαίνετε στο menu Εργαλεία  Χάρακας.

Με τη βοήθεια του χάρακα, σχεδιάστε το κίτρινο τρίγωνο που περνάει από τις πόλεις Πέλλα, 

Αλεξάνδρεια, Ισσός  όπως βλέπετε στην παραπάνω εικόνα. Κατά τη σχεδίαση, παρατηρήστε 

και σημειώστε το μήκος των πλευρών του που φαίνεται στο πλαίσιο του χάρακα.

Διαδρομή 1  Ισσός – Τύρος  ----------χμ

Διαδρομή 2  Ισσός – Τύρος  – Γαυγάμηλα  -------- χμ

Διαδρομή 3  Ισσός – Τύρος  – Γαυγάμηλα  – Ισσός --------χμ

Ερώτηση 1: Αν ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε την κίνηση πάνω στην περίμετρο του τριγώνου 

πόσα χιλιόμετρα θα είχε διασχίσει;

Απάντηση: ------------------- χμ

Ερώτηση 2: Πόση είναι η απόσταση της Τύρου από την Ισσό; 

Λύση:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------Απάντηση 

…………χμ

Ερώτηση 3: Πόση είναι η απόσταση της Τύρου από τα Γαυγάμηλα;

Λύση:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------Απάντηση 

…………χμ

Ερώτηση 4: Μετατρέψτε  τα χμ των παραπάνω διαδρομών σε μέτρα και  συμπληρώστε τα 

παρακάτω κενά.

Διαδρομή 1  Ισσός – Τύρος  ------------- μ

Διαδρομή 2  Ισσός – Τύρος  – Γαυγάμηλα  ------------- μ

Διαδρομή 3  Ισσός – Τύρος  – Γαυγάμηλα  – Ισσός ------------- μ

Ερώτηση 5: Μετατρέψτε τα χμ των παραπάνω διαδρομών σε εκατοστά και συμπληρώστε τα 

παρακάτω κενά.

Διαδρομή 1  Ισσός – Τύρος  -------------- ------εκ

Διαδρομή 2  Ισσός – Τύρος  – Γαυγάμηλα  ------------------ εκ

Διαδρομή 3  Ισσός – Τύρος  – Γαυγάμηλα  – Ισσός -----------------εκ

Ερώτηση 6: Τι είδος τριγώνου σχηματίστηκε; 

Σημείωση: 

Τα αποτελέσματά σας να τα επιβεβαιώσετε στ πλαίσιο του χάρακα που φαίνεται πάνω στο 

google earth καθώς σχεδιάζετε το τρίγωνο. 
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Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα πολύγωνα.
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Δραστηριότητα 2

Στο μενού Προσθήκη του Google Earth επιλέξτε Προσθήκη Διαδρομή. 

Ξεκινώντας από τον Υδάσπη προσπαθήστε να ακολουθήσετε τη διαδρομή που έκανε ο Μέγας 

Αλέξανδρος  ως  τη  Βαβυλώνα  όπου  και  πέθανε,  όπως  στην παρακάτω εικόνα  με  κόκκινο 

χρώμα.

Από τις Πληροφορίες του Λογισμικού ο Μέγας Αλέξανδρος στον Υδάσπη βρισκόταν το 326 

ΠΧ και έφτασε στη Βαβυλώνα το 323 ΠΧ. 

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Ερώτηση 1: Πόσα χρόνια χρειάστηκε ο Αλέξανδρος και ο στρατός του να περάσει από αυτή 

την περιοχή; 

Λύση: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
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Απάντηση: …………….  

Ερώτηση 2:  Σε πόσους μήνες ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκινώντας από Υδάσπη έφτασε στη 

Βαβυλώνα;

Λύση: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

Ερώτηση 3:  Αν υποθέσουμε ότι όλοι οι μήνες είχαν 30 μέρες, πόσες μέρες έκαναν πορεία τα 

στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου;

 Λύση: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

Ερώτηση 4: Αν υποθέσουμε ότι η κίνηση του Μέγα Αλέξανδρου σε αυτή τη διαδρομή ήταν 

ομαλή παρά τις άσχημες συνθήκες,  με πόσα χιλιόμετρα την μέρα περπατούσε αυτός και ο 

στρατός του;

Λύση: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

Μετατρέψτε την παραπάνω ταχύτητα που βρήκατε σε μέτρα ανά ώρα (μ/ώρα).

Απάντηση:  ----------------------------------------------------------------------------------------
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ονόματα μαθητών/τριων ομάδας:

Δραστηριότητα 1

Πηγαίνετε στο μενού του Google earth και επιλέξτε Προβολή  Πλέγμα.

Άσκηση 1:

 

Παρατηρείστε προσεκτικά την Υδρόγειο σφαίρα και απαντήστε με σωστό ή λάθος στις 

παρακάτω ερωτήσεις.

Οι  κατακτήσεις  του  Μεγάλου  Αλεξάνδρου  απλώθηκαν  στο  νότιο  και  βόρειο  ημισφαίριο. 

-----------------

Οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου απλώθηκαν βόρειο ημισφαίριο. ------------

Οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου απλώθηκαν στο νότιο ημισφαίριο. ---------

Οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου απλώθηκαν στο ανατολικό και δυτικό ημισφαίριο. 

-----------------

Οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου απλώθηκαν στο δυτικό ημισφαίριο. --------

Οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου απλώθηκαν στο ανατολικό ημισφαίριο.----

Άσκηση 2:

Μετακινώντας  την  Υδρόγειο  σφαίρα  του  Google  earth  προσπαθήστε  να  βρείτε  σε  πιο 

γεωγραφικό πλάτος και μήκος βρίσκεται η Τύρος. Μετά κάντε το ίδιο και για τη Βαβυλώνα.
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Απάντηση:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Άσκηση 3:

Ποια  πόλη  βρίσκεται  πιο  βόρια  η  Τύρος  ή  η  Βαβυλώνα  και  ποια  είναι  η  διαφορά  τους. 

Υπολογίστε σε μοίρες και λεπτά; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Άσκηση 3:

Ποια πόλη βρίσκεται πιο ανατολικά η Τύρος ή η Βαβυλώνα και ποια είναι η διαφορά τους. 

Υπολογίστε σε μοίρες και λεπτά; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ
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ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ονόματα μαθητών/τριων ομάδας:

Δραστηριότητα 1

Παρακολουθήστε με προσοχή το βίντεο της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου από το 

λογισμικό «Μεγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία του» και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.

Ερώτηση 1:

Γράψτε με τη σειρά που αναφέρονται στο βίντεο, τις μάχες που έδωσε ο Μέγας Αλέξανδρος.

Απάντηση:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ερώτηση 2:

Στόχος του Μ. Αλέξανδρου ήταν η διαρκής  ίδρυση νέων πόλεων. Η Αλεξάνδρεια Εσχάτη 

ήταν η τελευταία ελληνική πόλη πριν την Κεντρική Ασία. Ποιοι ήταν οι λόγοι της συνεχούς 

ίδρυσης πόλεων;

Απάντηση:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ερώτηση 3:

Πόσο χρονών ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος όταν κατέκτησε την Αίγυπτο; και πόσο ήταν όταν 

έδωσε τη μάχη με τον Ινδό Βασιλιά Πώρο στον ποταμό Υδάσπη; 

Απάντηση:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ερώτηση 4:

Γιατί ο Αλέξανδρος σεβάστηκε τις θρησκείες των άλλων λαών; Εξυπηρετούσε αυτό με κάποιο 

τρόπο τα σχέδιά του;

Απάντηση:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δραστηριότητα 2

Με κλικ πάνω στην πόλη της Πέλλας, διαβάστε τις πληροφορίες που σας δίνονται. Πατήστε 

“Περισσότερες πληροφορίες”.
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Ερώτηση 1:

Διαβάστε για το μύθο του Αλέξανδρου. Γνωρίζοντας τις διαστάσεις της εκστρατείας του Μ. 

Αλέξανδρου περιγράψτε πως επηρέασε τη μυθολογία των λαών που κατάκτησε. 

Ερώτηση 2:

Εκτιμώντας τα δεδομένα από την εφαρμογή και αντλώντας από τις προσωπικές σας γνώσεις, 

πως πιστεύετε ότι άλλαξε η μορφή του κόσμου μετά το θάνατο του Αλέξανδρου;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ονόματα μαθητών/τριων ομάδας:

Δραστηριότητα 1

Με κίνηση zoom του ποντικιού φέρτε την προβολή της Γης όπως στην εικόνα παρακάτω. 
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Πηγαίνετε στο menu Εργαλεία  Χάρακας.

Με  τη  βοήθεια  του  χάρακα,  σχεδιάστε  το  κίτρινο  τρίγωνο  που  βλέπετε  στη  εικόνα, 

παρατηρώντας και σημειώνοντας  κάθε φορά το μήκος των πλευρών του που φαίνεται  στο 

πλαίσιο του χάρακα.

Διαδρομή 1  Ισσός – Τύρος  ----------χμ

Διαδρομή 2  Ισσός – Τύρος  – Γαυγάμηλα  -------- χμ

Διαδρομή 3  Ισσός – Τύρος  – Γαυγάμηλα  – Ισσός --------χμ

Ερώτηση 1: Αν τα στρατεύματα του Μέγα Αλέξανδρου προχωρούσαν πάνω στη διαδρομή 

του τριγώνου (σε ευθεία πορεία) με τι γωνία θα έστριβαν: 

1. στα Γαυγάμηλα; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. στη Βαβυλώνα; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ερώτηση 2: Ποια είναι η γωνία που σχηματίζουν οι πόλεις Βαβυλώνα – Ισσός - Γαυγάμηλα;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Δραστηριότητα 2

Μετά την νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Υδάσπη ποταμό επί του Ινδού βασιλέα 

Πώρου αυτός έθεσε το γνωστό πρόβλημα με τους κόκκους ρυζιού πάνω στο σκάκι. Δηλαδή: 

στο πρώτο τετραγωνάκι έναν κόκκο, στο δεύτερο τετραγωνάκι 2 κόκκους, στο τρίτο 4, στο 

τέταρτο 8 και συνεχίζει ομοίως.

Ερώτηση 1: Πόσοι κόκκοι ρυζιού θα τοποθετηθούν στο τελευταίο τετραγωνάκι του σκάκι.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ερώτηση 2: Να βρείτε πόσοι τόνοι θα ήταν η ποσότητα αυτή του ρυζιού, αν το ένα κιλό (kg) 

έχει 20.000 κόκκους.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ονόματα μαθητών/τριων ομάδας:

Δραστηριότητα 1

Στην εφαρμογή «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία του» παρατηρείστε πάνω στη Υδρόγειο 

σφαίρα τα μέρη που αναφέρονται και προσπαθήστε να προσδιορίσετε σε ποια κράτη ανήκουν 

σήμερα.  

Απάντηση:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δραστηριότητα 2

Πηγαίνετε στο μενού του Google earth και επιλέξτε Προβολή  Πλέγμα.

Άσκηση 1:

Δώστε τις συντεταγμένες του νοτιότερου σημείου της διαδρομής του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

καθώς και το γεωγραφικό μήκος του πιο ανατολικού σημείο της πορείας του.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Άσκηση 2:

Εκτιμήστε ποια πόλη  έχει μεγαλύτερο γεωγραφικό πλάτος, η Αλεξάνδρεια ή η Βαβυλώνα; 

Πόση είναι αυτή η διαφορά σε μοίρες και λεπτά της μοίρας; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Άσκηση 3:

Δεδομένου  ότι  κάθε  λεπτό  αντιστοιχεί  σε  ένα  μίλι  (1850  μ),  υπολογίστε  περίπου  την 

χιλιομετρική απόσταση μεταξύ της Αλεξάνδρειας και της Βαβυλώνας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Άσκηση 4:

Κοιτάξτε από τις πληροφορίες του  Google earth το γεωγραφικό μήκος της Πέλλας και του 

Υδάσπη. 

 Υπολογίστε σε μοίρες και σε λεπτά τη διαφορά του γεωγραφικού τους μήκους τους. 

 Υπολογίστε προσεγγιστικά το συνολική χιλιομετρική απόσταση μεταξύ Υδάσπης κα 

Πέλλας.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

ΟΔΗΓΊΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ

Για πιο εύκολη χρήση ως προς τους μαθητές του εκπαιδευτικού «Μέγας Αλέξανδρος: η 
εκστρατεία  του»  ο  εκπαιδευτικός  έχει  τη  δυνατότητα  να  διαμορφώσει  την  εφαρμογή  με 
διάφορες τροποποιήσεις. Παρακάτω δίνεται μια εξήγηση των βασικότερων μετατροπών που 
μπορεί να κάνει στην εφαρμογή.  

Μετά το ξεκίνημα της εφαρμογής:

1. Πηγαίνοντας  στο  μενού  του  «Google Earth»  Προβολή    Ιστός  εμφανίζεται  ο 
παγκόσμιος ιστός για περιήγηση στο ίντερνετ. 

2. Στα μέρη μου πηγαίνοντας στο σύνδεσμο « Για βοήθεια της εφαρμογής πατήστε εδώ» 
εμφανίζονται οι πληροφορίες στη θέση του παγκόσμιου ιστού για το λογισμικό «Μέγας 
Αλέξανδρος: η εκστρατεία του» από όπου οι μαθητές μπορούν να δουν τα βίντεο και 
τα φύλλα εργασίας.
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3. Για καλύτερη λειτουργία του λογισμικού ως προς τους μαθητές ο εκπαιδευτικός έχει τη 
δυνατότητα της απόκρυψης του πλαισίου «Τα μέρη μου» Πηγαίνοντας Προβολή   
Πλευρική εργαλειοθήκη.  Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 
παρατηρούν  μόνο  την  εφαρμογή  και  να  μην  παρακινούνται  από  την  πλευρική 
εργαλειοθήκη.  

Ο  εκπαιδευτικός  επίσης  έχει  τη  δυνατότητα  με  μικρές  αλλαγές  στον  κώδικα  του 
λογισμικού  να  διαμορφώσει  το  λογισμικό  και  να  το  κάνει  καταλληλότερο  βάσει  των 
απαιτήσεων  των  μαθητών  του  και  του  προγράμματος  σπουδών.  Οι  βασικότερες  αλλαγές 
αναλύονται παρακάτω.

Προσθήκη/αφαίρεση φύλλων εργασιών (σεναρίων) ή άλλων αρχείων για τους μαθητές:

Πριν  την  εκκίνηση  της  εφαρμογής  ο  εκπαιδευτικός  μπορεί  να   ανοίξει  το  αρχείο 
«menu.html» με  έναν  text editor όπου μπορεί  να αλλάξει  την παρουσίαση του μενού που 
φαίνεται στο φυλλομετρητή στο κάτω μέρος του λογισμικού όπως και να προσθέσει αρχεία με 
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τον ίδιο τρόπο που γίνεται σε κάθε αρχείο html που έχει ενσωματώσει κώδικα γλώσσας java 
script.
Για  την  προσθήκη  φύλου  εργασίας  με  όνομα  fyllo_gymnasiou4.doc  συγκεκριμένα  πρέπει  να 
προσθέσει σαν συνέχεια του κώδικα τη γραμμή με έντονα γράμματα. Αρκεί ναχει φτιάξει και 
να έχει υποθηκεύσει στον ίδιο φάκελο το αντίστοιχο αρχείο. 

// These items are lengthier than normal, and have extra spacing due to the fancy borders.
menu[5][1] = new Item('Ιστορία', 'Keimena/fyllo_gymnasiou1.doc', '', defLength, 0, 0);
menu[5][2] = new Item('Μαθηματικά', 'Keimena/fyllo_gymnasiou2.doc', '', defLength, 0, 0);
menu[5][3] = new Item('Γεωγραφία', 'Keimena/fyllo_gymnasiou3.doc', '', defLength, 0, 0);
menu[5][4] = new Item('Γεωγραφία', 'Keimena/fyllo_gymnasiou4.doc', '', defLength, 0, 0);

Παρομοίως έχει τη δυνατότητα να αναιρέσει ή και να προσθέσει άλλα αρχεία από το μενού της 
εφαρμογής.

Προσθήκη/αφαίρεση εικόνων ή πληροφοριών για πόλεις.

Ανοιγμα του αρχείου «Alex_inform.kml» με κάποιον text editor όπου μπορεί κάποιος να κάνει 
αλλαγές.

Αλλαγή εικόνας – παράδειγμα:

Το όνομα της 
εικόνας είναι 

bactria.gif και μπορεί κάποιος να την αλλάξει.

Αλλαγή πληροφοριών για μια πόλη ή μάχη.

<name>(356 ΠΧ) Πέλλα</name>
<visibility>1</visibility>
<description> O Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε τον Ιούλιο του 356 
π.Χ. στην Πέλλα, πρωτεύουσα του Μακεδονικού κράτους.Γονείς του 
ήταν ο βασιλιάς Φίλιππος Β' της Μακεδονίας και η πριγκήπισσα 
Ολυμπιάδα της Ηπείρου. <![CDATA[ <a 
href=http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF
%82_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF
%82>Περισσότερες πληροφορίες</a> ]]> 
 </description>
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<GroundOverlay>
<name>Βακτρία</name>
<visibility>0</visibility>
<Icon>

<href>files/bactria.gif</href>
<viewBoundScale>0.75</viewBoundScale>

</Icon>
<LatLonBox>

<north>38.56685999353051</north>
<south>34.82441666460581</south>
<east>69.64731507845539</east>
<west>64.14888548636695</west>

</LatLonBox>
</GroundOverlay>



Το tag <visibility> παίρνει τιμή 1 όταν κάποιος θέλει να εξαφανίζεται η αντίστοιχη πόλη στη 
σφαίρα του «Google Earth» 

Ανάμεσα  στο  tag  <description>  ….</description> μπορεί  κάποιος  να  διαμορφώσει  την 
πληροφορία  καθώς  και  τον  υπερσύνδεσμο  ή  να  προσθέσει  άλλον  υπερσύνδεσμο  ή 
οποιαδήποτε άλλη υπερμεσική πληροφορία.
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